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HANGJEGYEK RÉSZEINEK ELNEVEZÉSE 
 Zászló 

 

Hangjegy szára 

 Kottafej 

 Gerenda 

 

HANGJEGYEK ÉS SZÜNETJELEK  

ÉRTÉKE ÉS JELÖLÉSE 
A hangjegyértékekkel a hangok, a szünetjelekkel a szünetek hosszúságát jelöljük. 
Elnevezésük időtartamuk egymáshoz való viszonyából ered.  

 

HANG-
JEGYEK 

SZÜNET-
JELEK 

ELNEVEZÉSE 

A HANGJEGYEK 
TANULÁST ÉS RITMUS 

MONDÁST SEGÍTŐ 
ELNEVEZÉSE 

   KÉT EGÉSZ ÉRTÉKŰ HANG vagy 
BREVIS 

 

  

 

 
 

EGÉSZ tá-á-á-á 

  

 

 
 

FÉL tá-á 

 
 

nyomta-
tásban 

Z 
kézírással 

NEGYED tá 

  NYOLCAD ti 

  
TIZENHATOD ri 

  
HARMINCKETTED - 

  
HATVANNEGYED - 

  
SZÁZHUSZONNYOLCAD - 

 

  

 � ��
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A nyolcadok, illetve az annál kisebb értékű hangok zászlóit a lejegyzés egyszerűsítése miatt 
rendszerint összekötjük, amelyek ezáltal gerendákat képeznek. 

 

Különböző értékű hangok zászlóit az alábbi módszerrel tudjuk gerendává alakítani. 

 
 

Az egész szünet:   egy egész ütemnyi szünetet is jelenthet bármilyen ütemmutatóban. 

 

TÖBB ÜTEMNYI SZÜNET JELÖLÉSE 

 Több ütemnyi szünetet kétféleképpen jelölhetünk:  

 
Michel Corrette: Fuvolaiskolájából (Párizs, Boivin, Leclerc, 1740k) 

Avagy: 
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A hangjegyértékek elnevezése különböző országokban eltér.  

A németek és az amerikaiak a magyarhoz hasonlóan, a hangjegyek értékének egymáshoz való 
viszonyát jelzik az elnevezésekkel.  

Az angolok részben a középkorban használatos menzurális notáció (MN) elnevezéseit őrizték 
meg, így részben a hangjegy kinézetére, részben pedig a hang által keltett érzésre utaló 
elnevezésekkel illetik a hangjegyeket. 

A franciák kizárólag a hangjegy kinézetére utaló elnevezéseket használnak. 

A menzurális notációban használt latin elnevezések: 
 

 
longa brevis semibrevis minima semiminima fusa semifusa 

 

 

 MAGYAR NÉMET AMERIKAI ANGOL FRANCIA 

   
double 

whole note 
breve   

 
egész 

Ganze  
Note 

whole  
note 

semi-
breve 

(A semi-, demi-, 
hemi- valaminek a 
felét jelenti 
latimul.) 

rond kerek 

 

fél 
Halbe  
Note 

half  
note 

minim 

 

blanche fehér 

 

negyed 
Viertel 
Note 

quarter 
 note 

crotchet 

kampó / horog 
(A zászlójára utal. 
A MN-ban a 
semiminimának volt 
zászlója.) 

noir fekete 

 

nyolcad 
Achtel 
Note 

eighth 
 note 

quaver 

reszketés, remegés 
(A MN-ban ez már 
nagyon gyors 
hangnak számított.) 

croche 

kampó / 
horog 

(A 
zászlójára 

utal.) 

 

tizen-
hatod 

Sechzentel 
Note 

sixteenth 
note 

semiquaver 
double  
croche 

dupla  
kampó / 
horog 

 

harminc- 
ketted 

Zweiund-
dreißigstel 

Note 

thirty-second 
note 

demisemiquaver 
triple  

croche 

tripla 
kampó / 
horog 

 

hatvan- 
negyed 

Vierund-
sechzigstel 

Note 

sixty-fourth 
note 

hemidemi- 
semiquaver 

quadruple 
croche 

négyszeres 
kampó / 
horog 

 

száz-
huszon-
nyolcad 

 
hundred 
twenty-

eighth note 

semihemidemi- 
semiquaver 
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A PONT ÉRTÉKE 

Minden hangjegyérték és szünetjel után lehet 
pontot tenni. A pont az előtte álló hang vagy 
szünet értékének a felét éri, és ennyivel növeli, 
nyújtja meg annak hosszát. 

 

 

 

 

Amennyiben két vagy több pont is található egy hangjegyérték után, 
akkor a sorban következő pont az előtte álló pont értékének a felét 
éri, és ennyivel nyújtja az előtte álló hangjegyértéket, ez esetben a 
pont értékét. 

  
 

A TEMPÓJELZÉS 

A tempójelzésből derül ki, hogy nagyjából vagy valójában milyen hosszú egy hang. 

 

SZÖVEGES TEMPÓJELZÉS 

A szöveges tempójelzés legtöbbször olasz nyelven határozza meg a karaktert és ezáltal a 
darab hozzávetőleges tempóját. Az ily módon megadott tempók ugyanakkor igen változatosak 
lehetnek, hiszen befolyásolhatja az előadó személyisége, hangulata, a terem akusztikája stb.  

 

largo szélesen 
lento lassan 

adagio 
lassan,  
kényelmesen 

andante lépésben 
andantino  lépegetve 
moderato mérsékelten 
grazioso kecsesen 

allegretto 
vidámacskán,  
élénken 

allegro vidáman 
vivace élénken 
presto gyorsan 
stb. stb. 

 

 



 

 9  

 

METRONÓM TEMPÓJELZÉS 

A metronóm egy olyan szerkezet, amely egyenletes ütéseket szólaltat meg. Meg lehet 
határozni, hogy egy perc alatt hány ütést tegyen. Ennek segítségével teljes pontossággal meg 
lehet határozni egy darab tempóját. 

A mechanikus metronómon egy lengőkaron elhelyezett súly feljebb vagy lejjebb 
csúsztatásával lehet az ütésszámot változtatni. Manapság már azonban leginkább a digitális 
metronómok használatosak. Nagyon sok típus létezik belőlük, valamint okostelefonra is 
letölthetők ilyen alkalmazások. 

 

   

  
mechanikus metronóm digitális metronómok 

A metronómjelzés azt határozza meg, hogy az adott hangjegyérték időtartama a perc hányad 
részét teszi ki. 

  
Metronómjelzések Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára című operájában 
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HANGJEGYÉRTÉKEK FELOSZTÁSA KETTŐ HATVÁNYAITÓL 
ELTÉRŐ EGYENLŐ ÉRTÉKEKRE 

A sorban egymást követő hangjegyértékek feleződnek, tehát egy hangjegyet a kisebb 
hangjegyértékekkel 2, 4, 8, 16, stb. részre lehet osztani. Amennyiben nem ilyen arányú osztást 
szeretnénk létrehozni, tehát pl. 3, 5, 6, 7, 9, stb. egyenlő részre szeretnénk osztani egy hangot, 
akkor – külön erre szolgáló hangjegyértékek híján – a meglévőket különleges jelöléssel látjuk 
el. Az így létrejövő hangjegyekből álló ritmusok egy része külön elnevezéssel is bír. 
Lejegyzésük logikája az alábbi ábrán figyelhető meg. 

1 � � � � stb 

 

2 �  � �  � �  � �  � … DUOLA 

3 �  �  � �  �  � �  �  � �  �  � … TRIOLA 

4 �  �  �  � �  �  �  � �  �  �  � �  �  �  � … KVARTOLA 

5 �  �  �  �  �   �  �  �  �  � �  �  �  �  � �  �  �  �  �  KVINTOLA 

6 �  �  �  �  �  �   �  �  �  �  �  � �  �  �  �  �  � �  �  �  �  �  � 
 

SZEXTOLA 

7 �  �  �  �  �  �  �   �  �  �  �  �  �  � �  �  �  �  �  �  � �  �  �  �  �  �  � 
 

SZEPTOLA 

8 �  �  �  �   �  �  �  �   �  �  �  �   �  �  �  � �  �  �  �   �  �  �  � �  �  �  �   �  �  �  �   

9 �  �  �  �  �  �  �  �  �   �  �  �  �  �  �  �  �  � �  �  �  �  �  �  �  �  � �  �  �  �  �  �  �  �  � 
  

10 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �   �  �  �  �  �  �  �  �  �  � �  �  �  �  �  �  �  �  �  � �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 
  

11 
-  

15 
stb. stb. stb. stb. 

  

16 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����   

… … … … …  
 

 

Egy adott hangjegyérték – akár két, akár több – egyenlő részre osztásához a sorban következő 
kisebb hangjegyértékeket alkalmazzuk, ahogy azt az előző ábrán megfigyelhettük. Egy kisebb 
hangjegyértéket addig használunk, amíg a kettő hatványa szerinti osztás következő értéke – tehát 
a következő valós hangjegyérték – meg nem jelenik.  

Mivel a kettő hatványánál nagyobb számú, egymás után írt kisebb értékű hangok eredeti értéke 
nagyobb lesz az osztandó hangjegy értékénél, ezért kell jelölnünk az értékükben létrejövő eltérést. 
Emiatt ezeket a hangokat összekapcsoljuk – a zászló nélküli hangokat kapoccsal, a zászlósakat 
gerendával –, és föléjük írjuk az összekapcsolt hangjegyek számát. Ez fogja jelezni, hogy ezek az 
összekapcsolt hangok nem a valós értékükkel, hanem kisebb értékkel bírnak, mégpedig olyannal, 
hogy az osztandó hangjegyértéket a megfelelő (3, 5, 6, 7, 9 stb.) egyenlő részre osszák. 

 
A kvartola a hármas osztású ütemekben használatos. Pl. 
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RITMUSKÉPLETEK 
A hangjegyértékek ritmusképletekké állhatnak össze. Három ritmusképletet különböztetünk 
meg, a nyújtott ritmust, az éles ritmust és a szinkópát. 

NYÚJTOTT RITMUS 

A nyújtott ritmus két hangból álló ritmusképlet.  
Első és második hangjának hosszúsága közötti arány: 3:1  
Elnevezését arról kapta, hogy az első hangja meg van nyújtva a másodikhoz képest. 

ÉLES RITMUS 

Az éles ritmus két hangból álló ritmusképlet.  
Az első és második hang hosszúsága közötti arány: 1:3 
Az éles ritmus elnevezése arra utal, hogy az első hangról nagyon hirtelen, élesen kelünk át a 
másodikra. 

SZINKÓPA 

A szinkópa 3 hangból álló ritmusképlet.  
A három hang hosszúsága közötti arány: 1:2:1 
A szinkópa ógörög eredetű szó (συγκοπή - synkopé). Jelentése szó szerint "összevágás, 
összedarabolás". Mivel a szinkópa első hangja mindig az ütem súlyos részére esik, a másik 
kettő pedig súlytalanra, ezért elnevezése valószínűleg a súlyrendszer szétvágására, 
szétdarabolására utal. (A nyilak itt az ütemhangsúlyok helyét jelzik.) 

 ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓   

 
�    �    �    �  

  
STB 

                 

� � � � � � � � � � � � � � � � 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

NYÚJTOTT 
RITMUS 

�.   � �.   � �. 
  � �. 

  � 
 

        �.   � �.   � 
 

3   1 3   1 3   1 3   1  

ÉLES RITMUS 

� �.   � �.   � �. 
  � �. 

   

        � �.   � �.    

1 3   1 3   1 3   1 3    

SZINKÓPA 

� �  � � �  � � �  � � �  � 
 

        � �  � � �  � 
 

1 2  1 1 2  1 1 2  1 1 2  1  
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ÜTEMEK, ÜTEMMUTATÓK 
ÜTEMVONAL 
Az ütemvonalak választják el az ütemeket egymástól. 
Az ütemvonalakat az ötödik és első vonal közé függőlegesen húzzuk.  

 

 

ÜTEM 
Az ütemvonalakkal elválasztott részek az ütemek. Ezekbe jegyezzük le a hangjegyeket és 
szüneteket. 

Egy darab végét kettősvonal jelzi. 
 
 

Ismétlőjelnek hívjuk azt a jelet, amikor a 
kettősvonal előtt vagy után pontok 
helyezkednek el. Ilyenkor az adott szakaszt 
meg kell ismételni. 

 

 

AZ ÜTEMMUTATÓ 
Az ütemmutatókat a zeneművek lejegyzésekor a legelső sor elejére tesszük ki Az ütemmutató 
azt mutatja meg, hogy hány darab milyen értékű hangjegyérték vagy szünetjel, illetve ezzel 
egyenlő értékű kisebb vagy nagyobb hangjegy- vagy szünetérték fér egy ütembe. Pl.: 

 
= két 
negyed = 2 db  (tá) 

 

=   = = =   =  = stb. 

 
= három 
negyed = 3 db  (tá) 

 

=    = =   = stb. 

 
= négy 
negyed = 4 db  (tá) 

 

=      =    =  = stb. 

 
= három 
nyolcad = 3 db  (ti) 

 

= =   =  =  = stb. 

 
= hat 
nyolcad = 6 db  (ti) 

 

=  =    =   =  = stb. 

 

 

�� 

� 	

	

�


��  � � � � �  

�

�
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A matematikában a  és a  ugyanazt jelenti. A zenében a különbség a két ütemmutató 
között a bennük található hangok csoportosításában, ezáltal a hangsúlyozásukban van 

.  
-ben három  

míg 

 -ban kettő 
súly vagy lüktetés van egy ütemben. 

 
Jó példa erre  

L. Bernstein: West Side Story –  
I Like to be in America tétele: 

 

 
Az ütemmutatót a zeneművek lejegyzésekor a legelső sor elejére tesszük ki, mégpedig a kulcs 
és az előjegyzés után. [A kulcsokról és az előjegyzésről később lesz szó. Ld. ott.]  

Az ütemmutató változhat a zenemű folyamán, tehát darab közben is találkozhatunk velük.  

 
Példa az ütemváltásra Bartók Béla: 44 hegedűduó - 21. Újévköszöntő (1) című darabjában 

 

� 	 �


�


� 	
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Leggyakoribb ütemmutatók:  

 ,  ,  ,  ,  

 ,  ,  ,    

 ,       
 

Különleges jelölések:  

C =    =  

  =    =    =   Alla breve 

 

A különleges jelölések eredete: 

A 13-15. században használt menzurális notációban használták először, amely már képes volt a pontos ritmusok 
lejegyzésére.  

Az ekkoriban kialakuló új stílusú zene bonyolultabb, többszólamú dallamvilágát az addig alkalmazott zenei 
lejegyzéssel már nem tudták pontosan követni és rögzíteni. Szükség volt tehát a hangjegyírás rendszerének 
további finomítására. Így született meg egy újfajta, a kisebb és nagyobb hangjegyértékek egymáshoz való 
viszonyát meghatározó kottaírás, amelynek segítségével bonyolultabb ritmikai képletek is kifejezhetővé váltak.  

A menzurális notációban használt hangjegyértékek (ld. fentebb) jelöléséből származik a mai hangjegyértékek 
jelölése. Ugyanakkor, míg a mai, sorban következő hangjegyértékek felezik egymást, a menzurális notációban 
kettes és hármas osztás is létezett. 

Ebben a kottaírásban alakultak ki a következő ütemmutatók is. 

 

Főosztás Mellékosztás Régi ábrázolás 
Lehetséges mai 

megfelelője 

Tempus perfectum Prolatio maior   

Tempus perfectum Prolatio minor   

Tempus imperfectum Prolatio maior   

Tempus imperfectum Prolatio minor   
 

 

E jelek szimbóluma összhangban állt az akkori világnézettel. 

Szimbólum Elnevezése Jelentése Mit szimbolizált? Osztás 

. , O  
pont, kör 

Perfectum Tökéletes 
Isteni (Szent háromság) 

- tökéletesség 
3-as osztás 

C  
félkör 

Imperfectum Tökéletlen 
emberi (2 fül, 2 kéz, 2 láb, stb) 

- tökéletlenség 
2-es osztás 

 

A menzurális notáció következő jelei metrikai arányokat határoztak meg a különböző zenei részek között. 

Jele Elnevezése Arány 

 tempus perfectum diminutum 1:2 

 
tempus imperfectum diminutum 1:2 

vagy csak 3 proportio tripla 1:3 

 

Amikor -t írtak ki, a lüktetés a szokásos semibrevis-ről a brevis-re (olaszul: breve) változott, ezért hívták, 
hívjuk ezt az ütemmutatót alla breve-nek (vagyis breve-ben). 

A ma használatos C és  esetében szintén egy kisebb hangjegyértékről (a negyedről) annak duplájára (a félre) 
változik a lüktetés.  
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ÜTEMHANGSÚLYOK 
Az egyes ütemekben elhelyezkedő ütések nem egyforma fontossággal bírnak. Alapszabály, 
hogy az ütem legelején levő hang – az egy – a leghangsúlyosabb ütés az ütemben. A 
darabokban előforduló különböző zenei fordulatok alkalmanként felülírhatják ezeket a 
hangsúlyviszonyokat.  

 

[Alább, az egyes ütemmutatókban a számok szedése jelzi a 

legsúlyosabb, súlyos, könnyed és legkönnyedebb hangokat.] 

  

Ütem- 
mutató 

ütéseinek 
fontossági sorrendje 

vezénylése 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
1 2  

 

 

 

  
 1    2   3  4   5   6 

vagy: 

 
 

 

 

 

 
 1     2      3 
 1     2      3 
 

 

  
 1   2   3 
 1   2   3 
 

  
1           2          3 
1           2          3 
 

 

 

 

 
 1     2      3     4 
 

   
 1        2         3        4 
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ARTIKULÁCIÓS JELEK 
 

A zenében az artikuláció az egyes hangok szorosabb vagy lazább összekapcsolása, eltérő 
hangsúlyozása, formálása a zenei részlet jellege, hangulata szerint. A zenei lejegyzés sokszor 
tartalmaz az artikulációra vonatkozó jeleket. Ezek az utasítások és jelölések a hangok 
formálására, a játéktechnikára, a szükséges billentésre, vonókezelésre, illetőleg a fúvásnemre 
vonatkoznak. Azt jelzik, hogy az egyes hangokat egymáshoz kötve vagy szétválasztva, 
esetleg szaggatott hangon, erős vagy lágyabb gesztussal kell-e megszólaltatni. Az alkalmazott 
jelek (rövidebb ívek, pontok, vízszintes vonások, ékek, egyéb szimbólumjelek) általában a 
hangjegy fölött vagy alatt találhatók. Esetenként a megfelelő olasz szavakkal is feltüntethetők. 

 
 

 
 

         kötött                    vitt, tartott             szétválasztott        nagyon szétválasztott 
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A HANG 
A hang a fül, a hallás által érzékelt inger. Az emberi beszéd, a beszélt nyelvek, illetve a zene, 
a zenei hangrendszerek alapeleme. Fizikai jellegét tekintve valamely rugalmas közeg 
mechanikai rezgése, e rezgés hullámként való tovaterjedése.  

 

REZGÉSSZÁM, FREKVENCIA 

A rezgésszám avagy a frekvencia az egy másodperc alatt végzett rezgések számát határozza 
meg. Mértékegysége a Hertz (jelölése: Hz).  

Elnevezését Heinrich Rudolf Hertz (1857 – 1894) német fizikusról kapta. 

Felfedezései 
Ő adott le és fogott először rádióhullámokat, de nem hitt a jelenség gyakorlati alkalmazásában. Az 
elektromágneses hullámoknak megmérte hullámhosszukat és sebességüket, illetve azt is kimutatta, 
hogy rezgésük természete, visszaverődési és törési képességük ugyanolyan, mint a fényé és a 
hőhullámoké. 
Hatása az utókorra 

Munkásságával ő vetette meg a rádiózás, a televíziózás, a radar és a mikrohullámú sütő alapjait.  

Érdekességek 
Hertz magyar tanítványa Lénárd Fülöp volt, aki 1905-ben Nobel-díjat kapott. Hertz munkájának csúcsa 
az első rezgőkör megszerkesztése volt. 1896. március 12-én az orosz származású Alekszandr Popov a 
"Heinrich Hertz" szavakat továbbította morzejelekkel. Unokaöccse Nobel-díjas fizikus volt. 

Különböző típusú hangokat különböztetünk meg. 

TISZTA ZENEI HANG  

- a hangforrás rezgése szinuszos 
- a keltett hullámok rezgése periodikus (ismétlődő) és 

szinuszos 
- csak egyfajta frekvenciájú hangból áll 
pl.: a hangvilla által keltett hang  

ZENEI HANG  

- az alaphangok mellett a felhangok is megszólalnak különböző intenzitással [A
felhangokról a könyv vége felé olvashatunk bővebben.] 

- zenei hang periodikus, ugyanakkor nem feltétlenül szinuszos. 

        

ZÖREJ  

- Szabálytalan, nem szinuszos, és nem 
periodikus rezgésű hanghullámok. 
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Két különböző magasságú hang rezgésszáma nem azonos. A két hang közül a nagyobb 
rezgésszámú hangot magasabb, míg a kisebb rezgésszámút mélyebb hangnak nevezzük. 

magas 

 

 

mély 
 

Az emberi fül nagyjából 20 Hz – 20.000 Hz-ig terjedő mechanikai rezgéseket képes érzékelni.  

INFRAHANG 

Infrahangnak nevezzük azt a hangot, amelynek frekvenciája kisebb, mint 20 Hz.  

Több állat is kommunikál infrahanggal, mint például az elefánt, a bálna, a víziló és a zsiráf. 

ULTRAHANG 

Ultrahangnak nevezzük azt a hangot, amelynek frekvenciája nagyobb, mint 20.000 Hz.  

A kutyák érzékelik az ultrahangot, a denevérek és a delfinek pedig ezzel tájékozódnak. 

EGYVONALAS „A” HANG 

A ma világszerte használatos egyvonalas „A” hang rezgésszáma 440 Hz. [Az egyvonalas 
„A”-ról bővebben később lesz szó.] 

Az egységesített 440 Hz-es egyvonalas „A” hang egy 1939-es konferencián született döntés eredménye. 
Régebben koronként, országonként, de még akár városokon belül is változott az egyvonalas „A” hang 
magassága. Például a 18. század elején Párizsban az operában általában ~392 Hz-en, kamarazenét 
ugyanakkor ~405 Hz-en játszottak. A 18. század vége felé már ~415 Hz, a klasszikus korban ~430 Hz, a 
romantikában ~450 Hz volt az egyvonalas „A” hang magassága. Az orgonákat szinte egész Európa 
szerte a 17. századtól kezdve ~460 Hz-re hangolták. 

 

A hangszerek újrahasznosításának lehetőségei 
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A HANGOK ELNEVEZÉSEI 
Egy zenedarab lejegyzéséhez a zenében előforduló különböző magasságú hangokat 
azonosítani kell tudni, meg kell tudni különböztetni. A kétszeres (vagy a kettő hatványával 
többszörös) rezgésszámú hangokat a fülünk nagyon hasonlónak érzékeli. [Ezek lesznek a 
tiszta oktávok (T8). Ld. ott.] A történelem során kialakult egyes zenélési szokások különböző 
számú egyedi hangot különböztetnek meg egy hang és annak kétszeres rezgésszámú (oktáv) 
hangja közötti tartományban. Egy adott zenélési szokás ilyen egyedi hangjait névvel ellátva a 
teljes hallható hangtartományban használt összes hang azonosítható. 

A hangok azonosítására, illetve elnevezésére két fontosabb rendszer alakult ki a nyugat-
európai zenei gyakorlatban, az ABC-s és a szolmizációs hangnevek rendszere. 

 

ABC-s HANGNEVEK 

Az európai zene egy hang és annak kétszeres rezgésszámú hangja közötti tartományt  

12 ((közel) egyenlő) részre osztja fel.  

Ezek közül  

7 fő hang van, amely betűjelzést kap. 

Ahogy fel szoktuk sorolni: 

C  D  E  F  G  A  H  (C) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

C ● D ● E F ● G ● A ● H C ● D ● E F ● G ● A ● H 
1  2  3 4  5  6  7 1  2  3 4  5  6  7 

 

(Az A-t á-nak, az E-t é-nek ejtjük.) 

A hangokat legelőször az ókori görögök látták el betűjelzéssel. (Ők a számokat is betűvel 
jelölték, így nem csoda, hogy a hangokat is így különböztették meg.)  

Ez az elnevezésrendszer került át az ókori rómaiakhoz, akik az ABC betűit még ismétlődés 
nélkül használták a hangok elnevezésére. (pl: A B C D E F G H I K L …)  

A középkorban ezt a rendszert vette át egy, a maihoz hasonló rendszer, miszerint egy hang és 
annak kétszeres rezgésszámú (oktáv) hangja közti tartományban különbözőek a betűk, majd 
onnan kezdve ismétlődnek, a következőképpen:  

( Γ ) A B C D E F G a b c d e f g aa bb cc  
 

Kik, mikor? Hogyan használták az ABC betűjeleit a hangok megkülönböztetésére? 
Ókori 
görögök ABC betűjeleinek első használata a hangok megkülönböztetésére. 

Ókori 
rómaiak 

ABC betűi ismétlődés nélküli használata a hangok elnevezésére.  
(pl: A B C D E F G H I K L …) 

Középkor 

A maihoz hasonló rendszer kialakulása, miszerint egy hang és annak 
kétszeres rezgésszámú (oktáv) hangja közti tartományban különbözőek a 
betűk, majd onnan kezdve ismétlődnek, a következőképpen:  
( Γ ) A B C D E F G a b c d e f g aa bb cc 
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Ma is ezt az ismétlődő sorozatot használjuk, amikor felsoroljuk a hangokat, csak nem A-ról, 
hanem C-ről kezdjük, illetve a B helyén H található. 

… A B C D E F G A B C D E F G … 
 

- Miért C-ről kezdjük a hangok felsorolását? 

Az ókori zenei rendszer egészen más alapokon nyugodott, mint a mai. Az általuk 
legfontosabbnak ítélt hang kapta a kezdő A betűjelet. A mai zenei gondolkodás azonban már a 
C hangot tekinti a ma használatos rendszer kiindulópontjának, ezért kezdjük az ABC-s 
hangok felsorolását C-ről és nem A-ról. (Az A hangról a mai rendszer szerint moll, míg a C-
ről a manapság fontosabbnak tekintett dúr hangsor épül fel.) 

 
- Miért H van a B helyén? 

Jegyezzük meg, hogy csak a német és a magyar zenei nyelvben jelenik meg a H elnevezésű 
hang az ABC B betűjének a helyén. Az angol nyelvterületeken ugyanis manapság is B-t 
használnak a H helyett.  

Régen az A és a C hang között kétféle, egy magasabb és egy mélyebb B helyezkedett el. 
Ezeket kétféle B-vel jegyezték le a magasságuk megkülönböztetésére, egy kerek és egy 
szögletes B-vel. 

C ● D ● E F ● G ● A   C 

C ● D ● E F ● G ● A ● H C 

 

Hang jele A   C 

elnevezése  B-rotundum B-quadratum  

elnevezésének 
jelentése  

kerek bé 
utalva a betű 

kerekded formájára 

négyszögletes bé 
utalva a betű 

szögletes formájára 
 

magassága  

mélyebb, 
közelebb helyezkedik el az 

A-hoz 
(a mai B hangnak feleltethető 

meg) 

magasabb, 
közelebb helyezkedik  

el a C-hez 
(a mai H hangnak  
feleltethető meg) 

 

Ebből 
alakult ki a: 

 bé:  
módosítójel 

 

feloldójel:  

és a kereszt:   
 

 

Amennyiben a négyszögletes bé, a B-quadratum alsó vonalát elhagyjuk, akkor hasonlít egy 
H-betűhöz (      ). Ezért e két hang megkülönböztetésére a német nyelvterületeken egy idő 
után a kétfajta B helyett  (      ) helyett a B és a H betűt kezdték el használni. A ma használatos 
alaphangsorunkban (ún. törzshangsorban) a magasabbik hangra van szükségünk, ezért a H 
követi az A hangot. A H leszállított változata emiatt nem Hesz, hanem B, hiszen itt megmarad 
a B-rotundumból a B elnevezés.  
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SZOLMIZÁCIÓS HANGNEVEK 

Egy tetszőleges magasságú hang és annak kétszeres rezgésszámú hangja közötti tartományban 
hét fő hangnak ad nevet a szolmizációs rendszer is, a következő elnevezésekkel:  

dó  ré  mi  fá szó lá ti (dó) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

dó ● ré ● mi fá ● szó ● lá ● ti dó ● ré ● mi fá ● szó ● lá ● ti 
1  2  3 4  5  6  7 1  2  3 4  5  6  7 

 

A szolmizációs rendszer eredete 

A szolmizációs rendszer ősét a 11. században élt Arezzói Guido (950k-1050k) bencés 
szerzetes és iskolája teremtette meg, hogy segítségével rászoktassa az énekes növendékeit a 
biztos hangeltalálásra. Ez a rendszer több mint hatszáz éven keresztül volt használatban. 

A szolmizáció gyakorlatában a hangneveket egy középkori latin himnusz zenei sorainak 
fokonként emelkedő sorkezdő hangjaira eső első szótag adja.  

„Hogy könnyült szívvel csoda tetteidnek 
zenghessék hírét szabadult szolgáid, 

oldd meg, Szent János, kötelét a bűntől 
szennyes ajaknak.” 

(Sík Sándor fordítása) 

 

 
Guidói kéz 

 

Arezzói GUIDO 
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Ez egy hat hangból álló (hexachord) rendszer volt: UT-RE-MI-FA-SOL-LA. Ezt a rendszert, 
illetve az ABC-s hangok alulról gammával (Γ), fölülről bb cc dd (ee) hangokkal kibővített 
rendszerét együtt használták, amely az éneklést segítő Guidói kéz ábrázolásán jól látható. 

Az idők folyamán a szolmizációs hangneveket is kiegészítették a hetedik hang elnevezésével. 
Ez a SI elnevezést kapta, amely egyes források szerint ugyanezen himnusz utolsó két 
szavának (Sancte Ioannes) kezdőbetűiből ered. Más források szerint a franko-flamand énekes 
iskolák la feletti kis (sy) és nagy szekund (ho) jelzésének gyakorlatából származik. 

Az UT hangnevet kényelmetlen énekelhetősége miatt a 16. század tájékán cserélték a DO 
szótagra, amely egyes források szerint a Dominus (Úr, Isten) szó első szótagját használja fel. 

A 19. században, Angliában vezették be a SI szótag helyett a TI-t. Ezzel elérték, hogy 
mindegyik szolmizációs hangnév másféle betűvel kezdődjék. 

Magyarországon Kodály Zoltán kezdeményezte – a szótagok magyarosításával – ennek a 
rendszernek az átvételét. 

Elnevezés Eredete  Mikor? 

UT RE MI FA SOL LA  
Arezzói Guido  
Szent János himnuszának  
sorkezdő szótagjai. 

11. 
század 

      SI 
A latin himnusz utolsó két szavának: 
Sancte Iohannes kezdőbetűiből 
alakult ki a hetedik hang elnevezése. 

? 

UT 
→ 
DO 

      

A könnyebb énekelhetőség miatt, 
valószínűleg a  
Dominus (Úr, Isten - latinul) 
két első betűjéből. 

16. 
század 
körül 

      
SI 
→ 
TI 

Anglia  
(más kezdőbetűvel kezdődjék mindegyik 
szótag.) 

19. 
század 

Dó Ré Mi Fá Szó Lá Ti 
Kodály Zoltán vette át és vezette 
be Magyarországon. 

20. 
század 

A szolmizációs 
sol-fa szótagokból ered a szolfézs, a  
sol-mi szótagokból pedig a szolmizáció elnevezés. 
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ABSZOLÚT SZOLMIZÁCIÓS RENDSZER 

Az abszolút szolmizációs rendszerben a szolmizációs elnevezések abszolút 
hangmagasságokat jelölnek, éppúgy, mint az általunk használt ABC-s rendszer.  

Ezt a rendszert a latin (francia, olasz, stb.), valamint a szláv nyelvterületeken használják. [E 
hangok módosításáról és használatáról a Hangnemek külföldi elnevezései fejezetben 
olvashatunk bővebben.] 

DO/UT 
= 
C 

RE 
= 
D 

MI 
= 
E 

FA 
= 
F 

SOL 
= 
G 

LA 
= 
A 

SI 
= 
H 

 

 

 

RELATÍV SZOLMIZÁCIÓS RENDSZER 

A relatív szolmizációs rendszer hangközök rögzített sorozatát adja meg, amely tetszőlegesen 
feleltethető meg különböző ABC-s hangoknak.  

Ezt a rendszert germán-angolszász nyelvterületen, Magyarországon és Japánban használják. 
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A TÖRZSHANGOK 
Törzshangoknak hívjuk a módosítatlan ABC-s hangokat: C D E F G A H 

A HANGOK FEKVÉSÉNEK ELNEVEZÉSE, 
JELÖLÉSE 

Mivel a kétszeres (vagy a kettő hatványával többszörös) rezgésszámú hangok neve azonos, 
emiatt az ABC-s hangnevek ismétlődő sorát kapjuk.  

Ebben a sorban a C-től H-ig terjedő tartományokat fekvésnek vagy oktávnak nevezzük. 

Megkülönböztetésükre több elnevezés- és jelölésrendszer létezik, amelyek az alábbi ábrán és 
táblázatban láthatók. 

 

Oktáv elnevezés Helmholtz-féle jelölés Tudományos jelölés Hz 
Ötvonalas C c’’’’’  C8 4185,6 Hz 

Négyvonalas C c’’’’ C7 2092,8 Hz  
Háromvonalas C  c’’’ C6 1046,4 Hz  

Kétvonalas C c’’ C5 523,2 Hz  
Egyvonalas C c’ C4  261,6 Hz  

Kis C c C3 130,8 Hz 
Nagy C C C2 65,4 Hz 

Kontra C C, C1 32,7 Hz 
Szubkontra C C,, C0 16,35 Hz 

Szubszubkontra C  C,,, C -1 8,175 Hz 
 

Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz (1821-1894) német orvos és fizikus. 

Több tudományterületen is maradandót alkotott. A fizikában az energia-megmaradás törvénye, 
elektrodinamikai, termodinamikai kutatások és a termodinamika mechanikai megalapozása fűződik 
nevéhez. A fiziológia, neuro-fiziológia területén meghatározta az idegimpulzusok sebességét, a szem és a 
látás matematikai modelljével, a térlátással és a színlátással foglalkozott, továbbá a hallás kutatásában a 
hangok magasságának és erősségének észlelésével. Feltalálta a szemfenéktükröt. 

Filozófusként tudományfilozófiával, az észlelés törvényeinek és a természet törvényeinek kapcsolatával, 
az esztétika tudományával és a tudomány társadalomra gyakorolt hatásával is foglalkozott.  

  

C D E F G A H C D E F G A H C D E F G A H C D E F G A H C D E F G A H C D E F G A H

C D E F G A H C D E F G A H C D E F G A H C D E F G A H C D E F G A H

Szubszubkontra Szubkontra Kontra Nagy Kis Egyvonalas
C,,, D,,, E,,, F,,, G,,, A,,, H,,, C,, D,, E,, F,, G,, A,, H,, C, D, E, F, G, A, H, C D E F G A H c d e f g a h c’ d’ e’ f’ g’ a’ h’

c’ d’ e’ f’ g’ a’ h’ c’’ d’’ e’’ f’’’ g’’ a’’ h’’ c’’’ d’’’ e’’’ f’’’’ g’’’ a’’’ h’’’

Egyvonalas Kétvonalas Háromvonalas
c’’’’ d’’’’ e’’’’ f’’’’’ g’’’’ a’’’’ h’’’’ c’’’’’ d’’’’’ e’’’’’ f’’’’’’ g’’’’’ a’’’’’ h’’’’’

Négyvonalas Ötvonalas
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KOTTAKÉP 
A kottafejeket manapság ötvonalas rendszerre jegyezzük le. Kottafejeket írhatunk a 
vonalakra, illetve két vonal közé is. 

 

 
A hangjegyek szárait a második vonalközig felfelé húzzuk a kicsit jobbra döntött kottafej jobb 
oldalán. A harmadik vonaltól a szárakat a kottafejek bal oldalán lefelé húzzuk. 

 
Amennyiben zászló is kerül egy kottaszárra, azt mindig a jobb oldalra kanyarítjuk. 

 
Gerendás hangok írásakor a fenti szabály nem mindig 
alkalmazható teljes mértékben, ekkor kompromisszumos 
megoldást kell találni. Pl.:   
A magasabbra eső kottavonalra vagy vonalközbe írt kottafejek magasabb hangoknak felelnek 
meg.  
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KULCSOK 
A kulcsok határozzák meg az ABC-s hangok helyét az ötvonalas rendszerben. A kulcsok 
eredetileg hangnevet jelölő betűk voltak, ma pedig ezen betűk stilizálásával kialakult jelek.  

Legelőször azokat az ABC-s hangokat használták kulcsokként, amelyek azokat a hangokat 
határozták meg a négy vagy ötvonalas rendszeren, amelyek alatt kisebb hangközlépés volt 
található, mint a többinél. Ez a két hang a C és az F volt. A harmadik kulcstípus, a G-kulcs 
csak később alakult ki. 

Minden kulcsnak két meghatározó jellemzője van:  
o a formája, és 
o a vonalrendszeren elfoglalt helye. 

 

Az F-kulcsok a kis F,  

a C-kulcsok az egyvonalas C, míg  

a G-kulcsok az egyvonalas G helyét határozzák meg az ötvonalas rendszeren. 

          
 

   
 

     

… A H C D E F G A H C D E F G A H C D … 

nagy kis egyvonalas kétvonalas 
 

Kulcsok elvben az öt vonal bármelyikére helyezhetők. Vonalközbe és pótvonalra nem írunk 
kulcsot. Az ötvonalas rendszerben a három jel, öt pozícióban, összesen tizenötféle kulcsot 
határozhatna meg. Az évezredes európai zenei gyakorlatban azonban csak kilencféle kulcsot 
használtak rendszeresen, a többit az átfedések miatt soha vagy csak nagyon ritkán.  

 

F C G 
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Francia hegedű- 
vagy violinkulcs Violinkulcs 

E kulcsban a hangok 
elhelyezése megegyezik 
az első vonalra írott C-
kulcséival. A C-kulcs 
van használatban. 

E kulcsban a hangok 
elhelyezése megegyezik 
a második vonalra írott 
C-kulcséival. A C-kulcs 
van használatban. 

E kulcsban a hangok 
elhelyezése megegyezik 
a harmadik vonalra írott 
C-kulcséival. A C-kulcs 
van használatban. 

 

Szopránkulcs 
Mezzoszoprán-

kulcs 
Altkulcs Tenorkulcs 

E kulcsban a hangok 
elhelyezése megegyezik 
a harmadik vonalra írott 
F-kulcséival. Az F-kulcs 
van használatban. 

 
E kulcsban a hangok 
elhelyezése megegyezik a 
harmadik vonalra írott C-
kulcséival. A C-kulcs van 
használatban. 

E kulcsban a hangok 
elhelyezése megegyezik 
a negyedik vonalra írott 
C-kulcséival. A C-kulcs 
van használatban. 

Baritonkulcs Basszuskulcs 
Szubbasszus-

kulcs 

 
 

A kilenc használt kulcs olyan sorozatot alkotott, amelyben az egyvonalas C hang a 
második alsó pótvonaltól a második felső pótvonalig minden vonalon előfordul. 
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G-kulcsok 

 
A G-kulcs különböző írásmódjai 

Francia violinkulcs 

 

Az egyvonalas G hangot az első vonalra helyezi, így az egyvonalas C a második 
alsó pótvonalra kerül. Ma már nem használatos.  

Nevét onnan kapta, hogy a XVII-XVIII. században elsősorban francia kottákban fordult elő. E 
kulcs esetében a hangok-vonalak megfeleltetése a basszuskulcséval azonos, de két oktávval 
magasabban. 

Violinkulcs 

 

Az egyvonalas G hangot a második vonalra helyezi, így az egyvonalas C hang az 
első alsó pótvonalra kerül. A még használatban lévő egyetlen g-kulcs, ezért a „g-
kulcs” megnevezés alatt általában ezt a kulcsot értjük. A legismertebb és 
leggyakoribb kulcsnak tekinthető. Formája annyira közismert, hogy gyakran a 
zene általános szimbólumaként használják szerte a világon. 

Ma a szoprán, mezzoszoprán, alt, kontraalt és tenor szólamok, a hangszerek között a hegedű, a 
teljes fuvola-, oboa-, klarinét- és szaxofon-család, a trombita, a gitár, a xilofon és a legtöbb más 
magas hangú hangolt ütőhangszer kizárólagos kulcsa. Továbbá a brácsa, a kürt, a hárfa, a 
vibrafon és a marimba magasabb fekvéseinek, a gordonka legmagasabb hangjainak, illetve a 
zongora és a legtöbb billentyűs hangszer jobbkéz-szólamának kulcsa. A nagybőgő és a fagott 
extrém magas hangjait is violinkulcsban jegyzik le. Az énekszólamok közül a tenor, a fúvós 
hangszereknek pedig nagy többsége a kottaképhez képest valamelyik irányban oktáveltéréssel szól. 

 

C-kulcsok 

Szopránkulcs 

 Más néven diszkantkulcs. Az egyvonalas C hangot az első vonalra helyezi. Ma 
már nem használatos.  

Korábban szoprán szólamokat, a ma már nem használt szopránharsona szólamát, valamint a 
billentyűs zene felső szólamát jegyezték e kulcsban. 

Mezzoszopránkulcs 

 Az egyvonalas C hangot a második vonalra helyezi. Ma már nem használatos. 

Korábban az énekelt mezzoszoprán szólamokat jegyezték e kulcsban. 

Altkulcs 

 Más néven brácsakulcs. Az egyvonalas C hangot a harmadik vonalra helyezi. Ma 
gyakorlatilag csak a brácsa szólamát jegyzik le e kulcsban.  

Korábban a viola da gamba és az altharsona, illetve ritkán az oboa és a fekvésnek megfelelő 
hangterjedelmű furulyák szólamainak lejegyzéséhez is használták. Az orosz zenekari gyakorlat a 
mai napig hagyományosan altkulcsban jegyzi az első harsona szólamát, annak ellenére, hogy e 
szólamot ma már nem alt-, hanem tenorharsonán játsszák. Elvétve billentyűs muzsikában is 
előfordult.  

 

� �

� �

� �
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Tenorkulcs 

 Az egyvonalas C hangot a negyedik vonalra helyezi.  

A tenorharsona szólamát, a mélyebb harsonák, a fagott, a cselló és a nagybőgő szólamának 
magasabb részeit jegyzik benne. Korábban a tenor szólamát jegyezték benne, azonban ezt az 1900-
as évektől kezdve egyre inkább violinkulcsban (oktávtranszponálással lefelé) írják. 

(Baritonkulcs) 

 Az egyvonalas C hangot az ötödik vonalra helyezi. Ma már nem használatos. 

Ezt a kulcsot ugyanúgy baritonkulcsnak hívják, mint az f-kulcsos változatát. Régebben is ritkán 
használták, mivel az egyezőség miatt inkább az f-kulcsos baritonkulcs volt használatban. 

 

F-kulcsok 

 
Az F-kulcs különböző írásmódjai 

Baritonkulcs 

 

A kis F hangot a harmadik vonalra helyezi, így az egyvonalas C hang az ötödik, 
legfelső vonalra kerül.  

Korábban az énekelt baritonszólamokat jegyezték e kulcsban. 

Basszuskulcs 

 

A kis F hangot a negyedik vonalra helyezi, így az egyvonalas C hang az első felső 
pótvonalra kerül. A még használatban lévő egyetlen f-kulcs, ezért az „f-kulcs” 
megnevezés alatt általában ezt a kulcsot értjük. A violinkulcs után a második 
legismertebb és leggyakoribb kulcsnak tekinthető. 

A mai napig elsősorban az énekes basszus szólamokat jegyzik e kulccsal, a XVIII. századtól pedig a 
baritonét is. A tuba, a kontrafagott és az üstdob kizárólagos kulcsa, a cselló, a nagybőgő, a 
basszusharsona, a basszusgitár és a fagott leggyakrabban használt kulcsa, a kürt, a hárfa, a 
vibrafon és a marimba alsóbb fekvéseinek kulcsa, a billentyűs hangszerek nagy többsége balkéz-
szólamának, továbbá az orgona pedálszólamának kulcsa. 

Szubbasszus-kulcs 

 

A kis F hangot az ötödik vonalra helyezi, így az egyvonalas C hang felülről a 
második pótvonalra kerül. Ma már nem használatos.  

Korábban a mélyebb énekes basszus szólamokat jegyezték e kulcsban. E kulcs esetében a hangok-

vonalak megfeleltetése a violinkulcséval azonos, de két oktávval mélyebben. 

 

A különböző kulcsok használata a hangok könnyebb olvashatóságára vezethető vissza. 
Például Palestrinánál minden énekszólam szándékosan olyan kulcsot kapott, hogy lehetőleg 
soha ne kelljen pótvonalat írni. Ha valahol mégis előfordult pótvonalas hang, annak kiemelt 
jelentősége volt, pl. az Exaudi me! (Hallgass meg!) felkiáltásnál fordult elő. Akkoriban 
mindenki saját hangfajának megfelelő kulcsban írt szólamkottából énekelt, a másik 
kulcsokban nem is igen tudott olvasni. 

 

� �

� �



 

 30  

 

Vannak olyan hangszerek, amelyek a lejegyzett hangnál 
nyolc hanggal (egy tiszta oktávval) magasabban illetve 
mélyebben szólnak. Ekkor ezt gyakran a kulcson jelzik, 
szorosan a kulcs fölé illetve alá írt kis, nyolcas számjeggyel.  

 

Van pár hangszer, például a piccolo és a szoprán furulya (violinkulcs, felfelé), vagy a 
nagybőgő (basszuskulcs, lefelé), amelyek esetében a transzponálás tényét magától 
értetődőnek véve mégsem írják ki e számjegyeket. 

A tenor szólamát is oktávval lefelé transzponálva, az alján kis nyolcassal 
kiegészített violinkulcsban jegyzik. Régebben ezt dupla violinkulccsal is 
jelölték. 

 

HANGFAJOK 

A legtöbb kulcs elnevezését a 16. századi zene szólamneveiről kapta, egy esetben azonban 
egy hangszer nevéről.  

HANGFAJOK 
MILYEN 
SZÓBÓL 
ERED? 

JELENTÉSE 

Női 
hangfajok 

Szoprán sopra (valami) fölött 

Mezzoszoprán mezzo közepe (valaminek) 

Alt alto magas 

Férfi 
hangfajok 

Tenor tenere tartani 
 (régen ez a szólam vitte, tartotta a fő dallamot) 

Bariton bariton 
Az ógörög barütonosz, azaz mélyen 

hangzó kifejezésből. 

Basszus basso mély 

 

  

violin hegedű 
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HANGKÖZÖK 
Hangköz keletkezik, ha két hang egyszerre vagy egymás után megszólal. A két hang közti 
távolság meghatározására szolgálnak a hangközök elnevezései. Ezek az elnevezések latin 
sorszámnevekből erednek.  
A hangközöknél a hangok, nem pedig a köztük levő lépések számát számoljuk. 

Rövidí-
tése 

Elnevezése Jelentése  Hogyan, miről jegyezzük meg? 

1 prím első 
 
 

Príma – első osztályú;  
prímás – első hegedűs 

2 szekund második 
 
 

 

3 terc harmadik 
 
 

three (ang.), drei (ném.) – három  

4 kvart negyedik 
 
 

Quad – négykerekű járgány 

5 kvint ötödik 
 
 

 

6 szext hatodik  
six (ang.), sechs (ném.) – hat  
Hatodik parancsolat:  
Ne paráználkodj! 

7 szeptim hetedik 
 
 

Seven (ang.), sieben (ném.) - hét 

8 oktáv nyolcadik 
 
 

Eight (ang.), acht (ném.) - nyolc 
Oktogon – nyolcszögű tér 

9 nóna kilencedik oktáv+ 
szekund 

Nine (ang.), neun (ném.) – kilenc   

10 decima tízedik oktáv+ 
terc 

Deciliter, deciméter 

11 undecima tizenegyedik 
oktáv+ 
kvart 

 

12 duodecima tizenkettedik 
oktáv+ 
kvint 

 

13 tredecima tizenharmadik 
oktáv+ 
szext 

 

 

 

Miért nem játszanak  
a krokodilok hangszeren?  
- 1. 
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Ismerünk tiszta, kis, nagy, szűkített és bővített hangközöket.  

A következő táblázat mutatja be, hogy milyenek lehetnek az egyes hangközök. 

 

SZŰKÍTETT 
(rövidítve: sz) 

KIS 
(rövidítve: k) 

TISZTA 
(rövidítve: T) 

NAGY 
(rövidítve: N) 

BŐVÍTETT 
(rövidítve: B) 

– – 
Tiszta  
prím  
(T1) 

– 
Bővített  

prím  
(B1) 

szűkített  
szekund  

(sz2) 

kis  
szekund  

(k2) 
– 

Nagy  
szekund  

(N2) 

Bővített  
szekund  

(B2) 
szűkített  

terc  
(sz3) 

kis  
terc  
(k3) 

– 
Nagy  
terc  
(N3) 

Bővített  
terc  
(B3) 

szűkített  
kvart  
(sz4) 

– 
Tiszta  
kvart  
(T4) 

– 
Bővített  

kvart  
(B4) 

szűkített  
kvint  
(sz5) 

– 
Tiszta  
kvint  
(T5) 

– 
Bővített  

kvint  
(B5) 

szűkített  
szext  
(sz6) 

kis  
szext  
(k6) 

– 
Nagy  
szext  
(N6) 

Bővített  
szext  
(B6) 

szűkített  
szeptim  

(sz7) 

kis  
szeptim  

(k7) 
– 

Nagy  
szeptim  

(N7) 

Bővített  
szeptim  

(B7) 
szűkített  

oktáv  
(sz8) 

– 
Tiszta  
oktáv  
(T8) 

– 
Bővített  

oktáv  
(B8) 

 

Mivel a Tiszta prím (T1) két egy magasságon található hang között van, így a 0 távolságnak 
felel meg, ezért azt nem lehet szűkíteni. 

A hangközök alap-elnevezését mindig az a távolság határozza meg, amely a törzshangsor 
alapján mutatkozik a két hang között.  

 

Hangköznév 

Hangköz két hangja közötti félhangok [ld. lejjebb] száma 

szűkített kis tiszta nagy bővített 

prím   0  1 
szekund 0 1  2 3 

terc 2 3  4 5 
kvart 4  5  6 
kvint 6  7  8 
szext 7 8  9 10 

szeptim 9 10  11 12 
oktáv 11  12  13 
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EGÉSZHANG, FÉLHANG 
A nagy szekundot (N2) más néven egészhangnak, 

a kis szekundot (k2) és a bővített prímet (B1) pedig félhangnak nevezzük. 

Egészhang = nagy szekund (N2)  
Félhang = kis szekund (k2)    k2+B1 = N2 (fél+fél = egész) 
Félhang = bővített prím (B1)  

A törzshangok szomszédos hangjai között kis szekund (k2) avagy félhanglépés az E-F és a 
H-C között van, a többi szomszédos hang között nagy szekund (N2), azaz egészhang lépés 
található. 

  C ● D ● E F ● G ● A ● H C 
     └─┘    └─┘   V   └─┘    └─┘    └─┘   V 
     N2    N2   k2   N2    N2    N2   k2 
Hogyan jegyezzük meg, hol van kis szekund?    

Hideg Citrom Fagyit Ettem 

A szolmizációs hangok között kis szekund (k2) lépés a m-f és t-d között van, a többi 
szomszédos hang között nagy szekund (N2) lépés található. 

  dó ● ré ● mi fá ● szó ● lá ● ti dó 
     └─┘    └─┘   V   └─┘    └─┘    └─┘   V 
     N2    N2   k2   N2    N2    N2   k2 
Hogyan jegyezzük meg, hol van kis szekund?    

  Mi Fán terem a TiDó?    vagy    Mi Fán Terem a Dió?) 

 

HANGKÖZLÉPÉS, HANGKÖZUGRÁS 

Két szomszédos hang között hangközlépés, ennél nagyobb távolságra levők között 
hangközugrás található. 

Hangközlépés lehet a kis szekund (k2), a bővített prím (B1) és a nagy szekund (N2). 
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MÓDOSÍTÓJELEK, MÓDOSÍTOTT HANGOK 
A hangok elé írhatunk úgynevezett módosító jeleket. Ezek a jelek módosítják a hang 
magasságát, felemelik vagy leszállítják azt, esetleg visszaállítják az eredeti helyére. Ötféle 
módosítójel létezik. 

A módosítójelek Hogyan 
jegyezzük meg? jele elnevezése hatása hatása a hang elnevezésére 

x kettős 
kereszt 

felemeli a hangot  
két félhanggal -iszisz toldalékot kap a hangnév  

 
kereszt 

felemeli a hangot  
egy félhanggal -isz toldalékot kap a hangnév felvisz 

 feloldójel 
semmissé teszi az előtte kiírt módosítójelet vagy előjegyzést,  
visszaállítja a hangot a törzshangsorban elfoglalt helyére 

 bé 
leszállítja a hangot  
egy félhanggal 

-esz toldalékot kap a hangnév 
(vannak kivételek!) 

letesz 

 
dupla bé 

leszállítja a hangot  
két félhanggal 

-eszesz toldalékot kap a hangnév 
(vannak kivételek!) 

 

 

 Ciszisz Diszisz Eiszisz Fiszisz Giszisz Aiszisz Hiszisz 

 Cisz Disz Eisz Fisz Gisz Aisz Hisz 

 
C D E F G A H 

 Cesz Desz Esz Fesz Gesz Asz B 

 Ceszesz Deszesz Eszesz Feszesz Geszesz Aszasz Bebé 

 

A módosítójeleket a hangok elé és mindig ugyanarra a vonalra vagy vonalközbe írjuk, mint a 
módosítandó hangokat. 

 
Amennyiben egyes ütemekbe teszünk ki módosító jelet, az az adott ütemen belül az összes 
arra a vonalra vagy vonalközbe írt hangot módosítja, a következő ütemvonal azonban 
automatikusan feloldja azt.  

 
      G’    Gisz’      Gisz’     G’ Giszisz’ Giszisz’         G’   Aszasz’ Aszasz’   A’      A’       Asz’          A’ 
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ELŐJEGYZÉS 

Előjegyzésnek hívjuk a zenemű elejére, még az ütemmutató elé kitett módosító jeleket. Az 
előjegyzés által módosított hangokat a darab folyamán végig, minden fekvésben módosítva 
játsszuk, kivéve, ha egy feloldójel fel nem oldja azt. 

 
     Cisz’’  C’’  C’’        Cisz’’   Fisz’’     F’’ F’’ Fisz’’    Fisz’’       Fisz’’ 

 

A szolmizációs hangokat is lehet módosítani, bár módosításuknak nincs olyan kiterjedt és 
logikus rendszere, mint az ABC-s hangoknak. 

 

 di ri  fi szi li  
 dó ré mi fá szó lá ti 

 da ra ma  sza la tá 

 

 

TISZTA PRÍM (T1) 
Tiszta prím (T1) hangköz keletkezik két egy magasságon megszólaló hang között.  

Hogyan ismerjük fel? 

 Elnevezésük: azonos. 
 Fekvésük: azonos. 
 Kottaképileg: ugyanazon a vonalon vagy ugyanabban a vonalközben helyezkednek el. 

 
Tiszta prím található például: 

A kis Cesz – kis Cesz, 

A Disz’’’ – Disz’’’   

 

vagy a g’      –      g’ között. 
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TISZTA OKTÁV (T8) 
A tiszta oktáv (T8) egy zenei hang és egy ahhoz képest kétszeres rezgésszámú hang között 
megszólaló hangköz.  

Hogyan ismerjük fel? 

 Elnevezésük: azonos. 
 Fekvésük: szomszédos. 
 Kottaképileg: az egyik vonalon, a másik vonalközben helyezkedik el, 3 vonallal és 3 

vonalközzel távolabb. 
 

Ha egy hang és annak oktávja együtt szól, azokat a fülünk nagyon hasonlónak érzékeli. Ezért 
tekintjük a tiszta oktávot (T8) a tiszta prím (T1) után a legegybecsengőbb hangköznek. 

Az oktávhangot ugyanazzal a hangnévvel jelöljük, mint az alaphangot, csak fekvésükben 
térnek el egymástól. Tehát tiszta oktáv (T8) található pl. a  

szubkontra C és kontra C, a  

nagy disz és a kis disz, az  

egyvonalas asz és a kétvonalas asz között, stb. 

Példák 

kottával: 

            g’’ 
 

 
          g’ 

            b’ 

 
             kis b 

           kis aisz 
 

 
          nagy aisz 
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BŐVÍTETT PRÍM (B1) 
Bővített prím (B1) hangköz keletkezik, ha a tiszta prím (T1) hangköz egyik (vagy akár 
mindkét) hangját valamelyik irányban elmozdítjuk, vagyis felemeljük vagy leszállítjuk. 

Hogyan ismerjük fel? 

 Elnevezésük: azonos hangok módosított változatai. 
 Fekvésük: azonos. 
 Kottaképileg: ugyanazon a vonalon vagy ugyanabban a vonalközben helyezkednek el. 

 

Tiszta prím (T1) 
felfelé  

bővített prím (B1) 
lefelé  

bővített prím (B1) 

 
    G     –     G 

 
      G    –    Gisz 

 
       G    –   Gesz 

 
      Gisz  –  Gisz 

 
        Gisz  –  Giszisz 

 
      Gisz    –   G 

 
     Gesz  –  Gesz 

 
     Gesz   –   G 

 
         Gesz  –  Geszesz 

 

A hangközöket, ekképp a Tiszta prímet (T1) többszörösen is lehet bővíteni. Mivel a 
hangközök alap-elnevezését mindig az a távolság határozza meg, amely a törzshangsor 
alapján mutatkozik a két hang között, így a következő hangközök mind prímek, habár hangzó 
távolságuk szerint szekundok vagy akár tercek is lehetnének. 

Tiszta prím 
(T1) 

Bővített prím 
(B1) 

Kétszeresen 
bővített prím 

Háromszorosan 
bővített prím 

Négyszeresen 
bővített prím 

 
      Cisz  –  Cisz 

 
        Cisz  –  Ciszisz 

 

   

 

 
      C     –    C 

 
       C   –   Cisz 

 

 
         C  –  Ciszisz 

 

  

 
        Cesz  –  Cesz 

 
    Cesz   –   C 

 
       Cesz  –  Cisz 

 
        Cesz  –  Ciszisz 

 
 

 
Ceszesz  –  Ceszesz 

 
    Ceszesz  –  Cesz 

 
  Ceszesz  –  C 

 
    Ceszesz  –  Cisz 

 
Ceszesz  –  Ciszisz 
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KIS SZEKUND (K2) – NAGY SZEKUND (N2)  
Szekund hangköz keletkezik két szomszédos fokon elhelyezkedő hang között. 

Hogyan ismerjük fel? 
 Elnevezésük: törzshangsorban szomszédos hangokból ered. 
 Fekvésük: többnyire azonos, ritkán szomszédos. 
 Kottaképileg: az egyik vonalon, a másik a szomszédos vonalközben helyezkedik el. 

 
 

kis szekund (k2) 
félhang lépés 

nagy szekund (N2) 
Nagy szekund 

Egészhang lépés = félhang lépés + félhang lépés 
N2 = k2 + B1 

Ha mindkét 
hangot 

leszállítjuk 
félhanggal, 

ugyanakkora 
távolság marad 

közöttük. 

A 
törzshangok 

között az 
alábbi 

helyeken van  
kis szekund 
(k2) lépés 

Ha mindkét 
hangot 

felemeljük 
félhanggal, 

ugyanakkora 
távolság marad 

közöttük. 
 

 
    Esz - Fesz 

 

 
   E   -   F 

 

 
   Eisz - Fisz 

 
        B  - Cesz 

 
    H   -   C 

 
    Hisz - Cisz 

 
Ahol nagy szekund (N2) lépés van a törzshangok 
között, ott az egyik hangot közelebb kell vinnem a 

másikhoz, hogy 
kis szekund (k2) lépés legyen közöttük. 

Vagy  
az alsót felemelem, 

vagy  
a felsőt leszállítom. 

  
  Cisz  -  D 

  
      C  -  Desz 

  
   Disz   -  E 

  
      D   -  Esz 

  
  Fisz  -  G 

 
       F  -  Gesz 

  
  Gisz  -  A 

 
      G    -    Asz 

 
   Aisz  -  H 

  
   A     -     B 

 

Ha mindkét 
hangot 

leszállítjuk 
félhanggal, 

ugyanakkora 
távolság marad 

közöttük. 

A 
törzshangok 

között  
az alábbi 

helyeken van  
nagy szekund 

(N2) lépés. 

Ha mindkét 
hangot 

felemeljük 
félhanggal, 

ugyanakkora 
távolság marad 

közöttük. 
 

 
   Cesz - Desz 

 

  
    C   -  D 

 

 
   Cisz - Disz 

 
    Desz - Esz 

 
    D   -   E 

 
     Disz - Eisz 

 
  Fesz - Gesz 

  
    F   -   G 

 
    Fisz - Gisz 

 
   Gesz - Asz 

 
   G   -  A 

 
    Gisz - Aisz 

 
   Asz  -  B 

 
   A   -   H 

 
    Aisz - Hisz 

 

 
Ahol kis szekund (k2) lépés van a törzshangok között, 
ott az egyik hangot távolabb kell vinnem a másiktól, 

hogy 
nagy szekund (N2) lépés legyen közöttük. 

Vagy 
az alsót leszállítom, 

vagy 
a felsőt felemelem. 

  
    Esz   -   F  

  
      E   -  Fisz 

 
     B    -    C 

  
     H  -   Cisz 
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Kis szekund lépésekkel kezdődik  
L. van Beethoven híres darabja, a Für Elise. 

 
 

Nagy szekund lépésekkel kezdődik  
a Süss fel, Nap című magyar gyermekdal. 

 
 

 

Wolfgang Amadeus Mozart: „Nagy” g-moll szimfóniájának (KV.550) nyitó motívumaiban  

először (hegedű szólamok 1-2. ütem) kis szekund (k2) lépés,  

másodszor (hegedű szólamok 6-7. ütem) nagy szekund (N2) lépés hallható. 
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ENHARMONIKUS HANGOK 
Enharmonikus hangoknak hívjuk azokat az egy magasságon megszólaló hangokat, amelyek 
nem tiszta prím (T1) távolságra vannak egymástól. Különböző hangokból erednek, de (a mai 
zongorahangolási rendszer szerint) ugyanúgy szólnak. 

 

E
n

h
ar

m
on

ik
u

s 
h

an
go

k 

→ Aiszisz  H Cesz  

 

→  Aisz  B Ceszesz 

 

→ Giszisz  A  Bebé 

 

→  Gisz  Asz  

 

→ Fiszisz  G  Aszasz 

 

→ Eiszisz Fisz  Gesz  

 

→  Eisz F  Geszesz 

 

→ Diszisz  E Fesz  

 

→  Disz  Esz Feszesz 

 

→ Ciszisz  D  Eszesz 

 

→ Hiszisz Cisz  Desz  

 

→  Hisz C  Deszesz 
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HANGSOROK 
Az eddig tanult szekund hangközökből állnak össze a különböző hangsorok, skálák. 

Diatonikus skálák 

Diatonikus skáláknak hívjuk azokat a hangrendszereket, amelyeknek skálaszerű ábrázolása 
csak kis és nagy szekundokból tevődik össze (, és hangjai hét tiszta kvint összefüggő 
láncolatát teszik ki.) 

Alaphang 

Egy hangsor alaphangjának azt a hangot nevezzük, amelyikről elméletben kezdjük, amelyikre 
felépítjük a hangsort. Egy zenemű alaphangja (a barokktól a romantikáig terjedő zenetörténeti 
időszakban) az, amelyre legalsó szólama zárul. Ha a zeneműben szereplő fő hangokat sorba 
rendezzük, megkapjuk a zenemű hangsorát. 

Vezetőhang 

Vezetőhangnak hívjuk az alaphangtól kis szekund (k2) távolságra eső hangot. Ezt a hangot 
azért hívjuk vezetőhangnak, mert a legkisebb lépéssel (kis szekund (k2)) rávezet az 
alaphangra.  

A szolmizációs hangok segítségével viszonylag egyszerűen tudjuk meghatározni a hangsorok, 
hangnemek egymást követő szekundainak sorát. 

 

 

Miért nem játszanak  

a krokodilok hangszeren?  

- 2. 
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MODÁLIS hangsorok: 
A modális hangsorok főképpen a középkori, a reneszánsz és kora-barokk zenében voltak 
használatban, de sok népdalnak a hangsora is modális. A modális hangsorok a reneszánszban 
viszonylag bonyolult rendszert alkottak (ld. alább). Ennek egyszerűsített változatát láthatjuk 
itt. (alaphang, vezetőhang) 

dó-sor dó ré mi fá szó lá ti dó ION 
   V 

k2 
 

  V 
k2 

 

ré-sor ré mi fá szó lá ti dó ré DÓR 
  V 

k2 

 

  V 
k2 

 

  

mi-sor mi fá szó lá ti dó ré mi FRÍG 
 V 

k2 

 

  V 
k2 

 

   

fá-sor fá szó lá ti dó ré mi fá LÍD 
    V 

k2 

 

 V 
k2 

 

 

szó-sor szó lá ti dó ré mi fá szó MIXOLÍD 
   V 

k2 

 

 V 
k2 

 

  

lá-sor lá ti dó ré mi fá szó lá EOL 
  V 

k2 

 

 V 
k2 

 

   

ti-sor ti dó ré mi fá szó lá ti 
LOCHRISI 

(lokriszi) 
 V 

k2 
 V 

k2 

 

    

A modális hangsorok, az ókori görögökhöz visszanyúló eredetüknek köszönhetően, 
elnevezésüket főképp ókori görög törzsekről kapták. 
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A reneszánsz zene a középkorban a tonáriusok (az énekanyag dallamfordulatok szerinti rendezése) és a 
görög zeneelmélet áthatásából keletkezett hangnem-tanban gondolkozik. Eszerint nyolc hangnem 
(tónus) létezik: a dór, hypodór, fríg, hypofríg, líd, hypolíd, mixolíd, hypomixolíd. Lehetséges 
alaphangjaik a D, az E, az F és a G. Mindegyik alaphanghoz két hangnem tartozik: egy autentikus — 
amelynek hangterjedelme az alaphang feletti oktáv, és dominánsa (az alaphanggal szemben a 
legnagyobb feszültséget jelentő pont) kvint vagy szext távolságban van a finálistól; és egy plagális (a 
„hypo-„előtaggal megnevezettek) — amelynek hangterjedelme az alaphang körüli oktáv, és dominánsa 
terc vagy kvart távolságban van a finálistól.  

 

A hangnem meghatározásakor a hangterjedelem ugyan nem veendő túl szigorúan, mindkét 
irányban lehetségesek túllépések, de általában világosan kirajzolódik a dallam tényleges 
karaktere; bár vannak „kevert” tónusú dallamok is.  

Heinrich Glarean ∆ωδεκαχορδον (Dodechachordon) című művében, 1547-ben vezette be a C 
finálisú ión és hypoión, valamint az A finálisú æol és hypoæol hangnemeket; evvel a 
hangnemek száma 12-re nőtt (innen a könyv címe). Korábban a C finálisú darabok 
leggyakrabban líd (hypolíd), az A finálisúak dór (hypodór) vagy fríg (hypofríg) hangneműnek 
számítottak. Glareanus hatása nyilván nem terjedt el azonnal, ezért nem nagy tévedés akár 16. 
század végi reneszánsz zenék elemzésekor is megmaradni a hagyományos nyolc tónusnál; de 
mindenképp anakronizmus a 16. század közepe előtt írott művekkel kapcsolatban a „ión” vagy 
az „æol” nevek használata.  
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A barokk és klasszikus korban a használt hangsorok száma lecsökkent, és két fő hangsort 
használtak, a DÚR-t és a MOLL-t. 

DÚR / ION 

(alaphang, vezetőhang) 

  dó ● ré ● mi fá ● szó ● lá ● ti dó 
     └─┘    └─┘   V   └─┘    └─┘    └─┘   V 
     N2    N2   k2   N2    N2    N2   k2 
MOLL 
MOLL-ból 3 fajtát különböztetünk meg: 

 

Természetes moll / Eol 

A mollok e fajtája a moll hangnemű darabok skálaszerűen ereszkedő dallamaiban fordul 
leggyakrabban elő. 

  lá ● ti dó ● ré ● mi fá ● szó ● lá 
     └─┘   V   └─┘    └─┘   V   └─┘    └─┘ 
     N2   k2   N2    N2   k2   N2    N2 
 

Összhangzatos moll / Harmonikus moll 

(Hogyan jegyezzük meg? Összhang – Harmónia) 

Ez a vezetőhanggal rendelkező moll az akkordjáték során, ezáltal az összhangzattanban 
használatos. Alkalmanként dallamfordulatokban is előfordul, bár a benne található bővített 
szekund (B2) hangköz meglehetősen furcsa, egzotikus, keleties-törökös hatást kelt. 

  lá ● ti dó ● ré ● mi fá ● ● szi lá 
     └─┘   V   └─┘    └─┘   V    \__/        V 
     N2   k2   N2    N2   k2    B2    k2 
 

Dallamos moll / Melodikus moll  

(Hogyan jegyezzük meg? Dallam – Melódia) 

A mollok e fajtája a moll hangnemű darabok skálaszerűen emelkedő dallamaiban fordul 
leggyakrabban elő. Van vezetőhangja, ugyanakkor nincs benne a keletiesen szóló Bővített 
szekund (B2) lépés. 

       

lá ● ti dó ● ré ● mi ● fi ● szi l 
└─┘   V   └─┘    └─┘    └─┘    └─┘   V 
  N2   k2   N2    N2      N2     N2   k2 

 

Vezetőhang 
az alaphang alatt 

található: 

Vezetőhang 
az alaphang fölött 

található: 
Vezetőhang nélküli hangsorok: 

dó ré mi fá szó lá ti dó mi fá szó lá ti dó ré mi ré mi fá szó lá ti dó ré 
fá szó lá ti dó ré mi fá ti dó ré mi fá szó lá ti szó lá ti dó ré mi fá szó 
lá ti dó ré mi fá szi lá         lá ti dó ré mi fá szó lá 
lá ti dó ré mi fi szi lá                 
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W. A. Mozart Don Giovanni című operája nyitányának 5-10. ütemében a fuvola, oboa, klarinét és fagott 
szólamaiban tiszta prímeket (T1) és tiszta oktáv (T8) ugrásokat figyelhetünk meg.  

A fuvola és hegedű a 22. és 25. ütemeiben az ütemek első felében emelkedve dallamos mollt, az ütemek második 
felében ereszkedve természetes mollt játszik. 
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KROMATIKUS SKÁLA 

A kromatikus skála olyan skála, amely KIZÁRÓLAG FÉLHANGLÉPÉSEKBŐL – kis 
szekund (k2), bővített prím (B1) – áll. 

Emelkedő kromatikus skálában kereszttel, ereszkedőben bével módosítjuk a hangokat. Ebben 
a skálában mind a 12 hang szerepel. 

 
 

N. Rimszkij-Korszakov: Mese Szaltán cárról című operájának Dongó 
című betétdarabjában szinte csak kromatikus fordulatokat figyelhetünk 

meg. 

 

 
 

 

 

EGÉSZHANGÚ SKÁLA 

Az egészhangú skála olyan skála, amely CSAK EGÉSZHANG LÉPÉSEKBŐL – nagy 
szekund (N2) – áll. 

 
C. Debussy: Syrinx című, szólófuvolára írt művének utolsó két ütemében szép példáját hallhatjuk 
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az egészhangú skálának. 
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PENTATON 

A pentaton olyan (kvintláncon alapuló) ötfokú hangsor, amelyben nincs félhanglépés, a 
hangközei pedig nagy szekundok (N2) és kis tercek (k3). A pentaton skálák úgy jönnek létre, 
hogy a diatonikus skálákból kimaradnak a kis szekund (k2) lépések, tehát a fá és a ti hang. 
Aszerint, hogy a pentaton melyik szolmizációs hangra végződik, öt fajtát különböztetjük meg. 

Elnevezése Hangsora szolmizálva 
dúr pentaton dó ré mi szó lá 
dór pentaton ré mi szó lá dó 
fríg pentaton mi szó lá dó ré 

mixolíd pentaton szó lá dó ré mi 
moll pentaton lá dó ré mi szó 

 

 
E skálák előfordulása a magyar népzenében igen gyakori, különösen a régi stílusú népdalok 
között.  

 
A pentaton skála a könnyűzenében is gyakran használt improvizációs skála. 
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A SZIMFONIKUS ZENEKAR HANGSZEREI 
 

 

FÚVÓSOK 
 
FAFÚVÓSOK 

 
fuvola 

 
oboa 

 
angolkürt 

 
klarinét 

fagott  
 
 
 
 
RÉZFÚVÓSOK 

 
 

  
trombita kürt harsona         tuba 

 
 
 
  



 

 50  

 

 
 
VONÓSOK 
 

              

              

 

 
 
 
 

hegedű mélyhegedű 
brácsa 

cselló 
gordonka 

nagybőgő 
gordon 

 

 

 

PENGETŐS HANGSZER 

 hárfa 
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ÜTŐHANGSZEREK 

 

 

 

üstdob / timpani 
 

cintányér 
 

triangulum 
 

 

 
 

nagydob vibrafon / xilofon pergődob 
 

 

HANGNEMEK 
A dúr és moll hangsorok hangközeinek sorozatai, amelyeket korábban az egyszerűség 
kedvéért a szolmizációs hangnevek segítségével írtunk fel, bármely ABC-s hangról 
elindíthatók. Ezek fogják a különböző elnevezésű hangnemeket adni.  

A hangok módosítása nélkül csak a C-ről kezdődő törzshangsor illik a dúr hangsor, és az a-ról 
kezdődő a moll hangsor sémájára. A többi hangról indított skálákban a hangokat módosítani 
kell a megfelelő hangköztávolságok megtartása végett. 
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DÚROK 

dó ré mi fá szó lá ti dó 
Hangnem 

Módosított 
hangok, 

előjegyzés 
Előjegyzés 

 V 

k2  V 

k2  

 C-dúr --- --- 
C D E F G A H C 

 G-dúr fisz 1# 
G A H C D E Fisz G 

 D-dúr +cisz 2# 
D E Fisz G A H Cisz D 

 A-dúr +gisz 3# 
A H Cisz D E Fisz Gisz A 

 E-dúr +disz 4# 
E Fisz Gisz A H Cisz Disz E 

 H-dúr +aisz 5# 
H Cisz Disz E Fisz Gisz Aisz H 

 Fisz-dúr +eisz 6# 
Fisz Gisz Aisz H Cisz Disz Eisz Fisz 

 Cisz-dúr +hisz 7# 
Cisz Disz Eisz Fisz Gisz Aisz Hisz Cisz 

 

 C-dúr --- --- 
C D E F G A H C 

 

 
F-dúr bé 1 b 

F G A B C D E F 

 
B-dúr +esz 2 b 

B C D Esz F G A B 
 

 
Esz-dúr +asz 3 b 

Esz F G Asz B C D Esz 

 
Asz-dúr +desz 4 b 

Asz B C Desz Esz F G Asz 

 Desz-dúr +gesz 5 b 
Desz Esz F Gesz Asz B C Desz 

 
Gesz-dúr +cesz 6 b 

Gesz Asz B Cesz Desz Esz F Gesz 

 Cesz-dúr +fesz 7 b 
Cesz Desz Esz Fesz Gesz Asz B Cesz 
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Hogyan jegyezzük meg a keresztes és bés dúrokat növekvő előjegyzésük sorrendjében? 

Keresztes dúrok  Bés dúrok  
(Cérna 0!)  (Cérna 0!) 
Géza 1#  Ferkó 1b 
Diót 2#  Bőszen 2b 
Árul 3#  ESZik 3b 
Ezért 4#  ASZtal 4b 
Helypénzt 5#  DESZkán 5b 
FI(S)Zet 6#  GESZtenyét 6b 
CISZnek 7#  CESZ-szel 7b 

 

 
(Készítette:  
Borsódy László) 

 

Kezdetnek ott van a fisz, 
A skálázás sírba visz.  
 

Sorban második a cisz,  
Gyakorolj és ne focizz!  
 

Tudom, harmadik a gisz,  
Gyerek, ne bugivugizz!  
 

Fa tetején ül a disz,  
Mint egy karácsonyfadísz!  
 

Kicsit hizlaló az áisz,  
Mint csokiba, belevájsz.  
 

Fejemből szökik az eisz,  
Beleveri egy nagy fejsz.  
 

Nem hittan-lecke a hisz,  
Szolfézsban a csuda hisz!  

Hógolyózok, hív a bé:  
Ne kinn játsszál, gyere bé!  
 

Könyökömön jön az esz,  
A hócipőm tele lesz.  
 

Három béből áll az ász,  
Édes, mint az ananász!  
 

Szerelmes dal ez a desz,  
Szívem neked zengedez!  
 

Sosincs vége? Itt a gesz.  
Mindjárt az ideg megesz.  
 

Mit bohóckodik a cesz?  
Szerintem ez nem vicesz. 
 

Nem olyan nehéz a fesz,  
Megtanulom, semmi fesz! (Lackfi János) 
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Az előjegyzéseket az öt vonalra mindig meghatározott sorrendben, a következőképpen írjuk: 
 

 
  

 

    

    

    

    

    

    

    
 

Egy darab kezdetén a kulcs, a hangnemet és a metrumot meghatározó jelek lejegyzésének 
sorrendje: 

1. kulcs 
2. előjegyzés 
3. ütemmutató. 

Pl.: 

  
A második sortól az ütemmutatót már nem írjuk ki, csak a kulcsot és az előjegyzést. 

 

Miért nem játszanak  

a krokodilok hangszeren?  

- 3. 
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PÁRHUZAMOS DÚROK ÉS MOLLOK 

A párhuzamos dúrok és mollok – a mollok vezetőhangját kivéve – ugyanazon hangokkal 
rendelkező hangsorok, csak alaphangjuk más.  

   dó ré mi fá szó lá ti dó 
szi lá ti dó ré mi fá (szi) lá   

Tehát, ha meg akarjuk tudni, hogy melyik moll egy adott dúr párhuzamos mollja, vagy 
fordítva, hogy melyik dúr egy adott moll párhuzamos dúrja, akkor a két alaphang, vagyis 
szolmizálva a dó és a lá hangok közötti hangközlépéseket – egy kis szekundot (k2) és egy 
nagy szekundot (N2) – kell a megfelelő irányba megtennünk, hogy a párhuzamos dúr vagy 
moll alaphangjára érjünk. 

A vezetőhang mindig az adott hangnem alaphangja alatt kis szekunddal (k2) található. A 
dúrnál ez a hangnemen belül nem igényel módosítást, a molloknál ellenben igen. 

Moll 
vezetőhang 

Moll  
alaphang 

Dúr 
vezetőhang 

Dúr  
alaphang        

   dó ré mi fá szó lá ti dó 
szi lá ti dó ré mi fá (szi) lá   

     V    └─┘  V └─┘ └─┘ V └─┘ └─┘ └─┘ V  
    k2    N2 k2 N2 N2 k2 N2 N2 N2 k2  
gisz a-moll H C-dúr D E F G A H C 
disz e-moll Fisz G-dúr A H C D E Fisz g 
aisz h-moll Cisz D-dúr E Fisz G A H Cisz D 
eisz fisz-moll Gisz A-dúr H Cisz D E Fisz Gisz A 
hisz cisz-moll Disz E-dúr Fisz Gisz A H Cisz Disz E 

fiszisz gisz-moll Aisz H-dúr Cisz Disz E Fisz Gisz Aisz H 
ciszisz disz-moll Eisz Fisz-dúr Gisz Aisz H Cisz Disz Eisz Fisz 
giszisz aisz-moll Hisz Cisz-dúr Disz Eisz Fisz Gisz Aisz Hisz Cisz 

cisz d-moll E F-dúr G A B C D E F 
fisz g-moll A B-dúr C D Esz F G A B 
h c-moll D Esz-dúr F G Asz B C D Esz 
e f-moll G Asz-dúr B C Desz Esz F G Asz 
a b-moll C Desz-dúr Esz F Gesz Asz B C Desz 
d esz-moll F Gesz-dúr Asz B Cesz Desz Esz F Gesz 
g asz-moll B Cesz-dúr Desz Esz Fesz Gesz Asz B Cesz 
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EGY DARAB HANGSORÁNAK, 
HANGNEMÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA 

Egy tonális zenemű hangnemének megállapításához a következő dolgokat kell megnéznünk: 

1. Mi az előjegyzés?  

Az előjegyzés meghatároz egy dúrt és annak párhuzamos mollját. 

2. Mi a darab (legalsó szólamának) záróhangja? 

Amennyiben az előjegyzés által meghatározott dúr alaphangjára ér véget a mű, akkor a darab 
hangneme a megállapított dúr, ha pedig az előjegyzés által meghatározott moll alaphangjára, 
akkor a darab hangneme a megállapított moll. Lássunk példákat: 

 
1. Az előjegyzés: 2 bé 2. A darab (legalsó szólamának) záróhangja: B 
→ ennek alapján a hangnem: B-dúr vagy g-moll  → tehát a darab hangneme: B-dúr 
 

 
1. Az előjegyzés: 2 bé 2. A darab (legalsó szólamának) záróhangja: G 
→ ennek alapján a hangnem: B-dúr vagy g-moll → tehát a darab hangneme: g-moll 

A darab folyamán megjelenik a g-moll vezetőhangja, 
a fisz is, ami az előző megállapítást erősíti. 

 

 
1. Az előjegyzés: 4 kereszt 2. A darab (legalsó szólamának) záróhangja: E 
→ ennek alapján a hangnem: E-dúr vagy cisz-moll  → tehát a darab hangneme: E-dúr 
 

 
1. Az előjegyzés: nincs 2. A darab (legalsó szólamának) záróhangja: A 
→ ennek alapján a hangnem: C-dúr vagy a-moll  → tehát a darab hangneme: a-moll 

A darab folyamán megjelenik az a-moll vezetőhangja, a 
gisz is, ami az előző megállapítást erősíti. 

A példák Heinrich Soussmann: Grosse praktische Flötenschule (op.53) (New York, Fischer, 1911) 
című művéből valók. 
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Amennyiben egy modális hangsorú (tehát egy népdal, vagy jellemzően a középkorban vagy 
reneszánszban keletkezett) darab hangsorát szeretnénk megállapítani, akkor a következőket 
kell tennünk. 

Megnézzük: 

1. Mi az előjegyzés?  

Az előjegyzés meghatároz egy dúrt és annak párhuzamos mollját. Az előjegyzés alapján 
amilyen dúr, az a dó. (Tehát, ha C-dúr lenne, akkor a C a dó, ha F-dúr lenne, akkor az F a dó, 
stb.) 

2. Mi a darab (fő szólamának) záróhangja? 

3. Kiszámoljuk, hogy ez a záróhang milyen szolmizációs hangnak felel meg. 

A szolmizációs hang által meghatározott modális hangsorban lesz a darab. 

4. Amilyen hang a záróhang, olyan modális hangsorú lesz a darab. 

 
1. Az előjegyzés: nincs 2. A darab (legalsó szólamának) záróhangja: D 
→ ennek alapján: C-dúr vagy a-moll  → tehát nem lehet sem C-dúr, sem a-moll 

3. Mivel C=dó, így a D=ré 
→ tehát: ré-sor, vagyis dór. 

4. Mivel D-re ér véget, így a darab hangsora: D-dór  
 

 
1. Az előjegyzés: 4 bé 2. A darab (legalsó szólamának) záróhangja: c 
→ ennek alapján: Asz-dúr vagy f-moll lehet → tehát nem lehet sem Asz-dúr, sem f-moll 

3. Mivel Asz=dó, így a C=mi 
→ tehát: mi-sor, vagyis fríg. 

4. Mivel c-re ér véget, így a darab hangsora: C-fríg  
 

 
1. Az előjegyzés: 1 bé 2. A darab (legalsó szólamának) záróhangja: c 
→ ennek alapján: F-dúr vagy d-moll lehet → tehát nem lehet sem F-dúr, sem d-moll 

3. Mivel F=dó, így a C=szó 
→ tehát: szó-sor, vagyis mixolíd. 

4. Mivel C-re ér véget, így a darab hangsora: C-mixolíd  
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HANGNEMKARAKTEREK 
A mai, kiegyenlített hangolási rendszer [Erről könyv vége felé olvashatunk bővebben.] 
bevezetése előtt minden egyes hangnemnek egy kicsit mások voltak a hangközviszonyai, 
ezáltal a karakterük is. A fúvós hangszerek hangzása sem volt annyira kiegyenlített, mint 
manapság, voltak fényesebben és tompábban szóló hangok, és ezáltal hangnemek. A vonós 
hangszereken az egyes hangnemekben előforduló üres húros hangok mennyisége befolyásolja 
a hangzást. Mindezek miatt a zeneszerzők és zenetudósok különböző tulajdonságokat, 
érzéseket, esetleg színeket, szagokat társítottak az egyes hangnemekhez. Lássuk, hogy hogyan 
látták a következő zenézek a hangnemeket! 

 

C-dúr 
 

Bartolus, 1614 

A C hang a Mars bolygóhoz társítható. Ebből következik, hogy minden C-ből eredő darab és dallam, 
vagy ének és hangzat igen gyorsan vidám és harcias hangulatot kelt az emberekben. Különösen, ha 
katonák vagy harcosok hallanak ilyen ének-, hegedű- vagy sípszót, akkor felpattannak, és ujjongani, 
dobolni, zörögni kezdenek, és hirtelen azt sem tudják ezek az úgyszólván félénk természetű emberek, 
hogy hogyan fejezzék ki egymásnak nagy vidámságukat. És ebből következik az is, hogy csatatéri 
parancsokban, támadáskor, valamint efféle harci cselekményekkor a harsonák és dobok leginkább ezt a 
hangnemet használják, mivel ez felbátorítja, és azonnal elszánttá teszi a hősöket.  

Charpentier, 1690 

vidám és harcias 

Rousseau, 1683 

A vidám és nagyságot kifejező dolgokhoz. 

Mattheson, 1713 

A nyers merészség vagy szemtelenség jellemző rá. Nem rossz ujjongó tételekhez és olyanokhoz, 
amelyekben az ember az örömét juttatja kifejezésre. Ugyanakkor egy ügyes zeneszerző valami 
kellemeset és finomat is ki tud hozni belőle. 

Rameau, 1722 

A vidám és könnyed dalokhoz illik. 

Vogler, 1779 

Egy festményhez, a tiszta vízi áriákhoz, a hangos tárgyakhoz talán a C-dúr lehet a legalkalmasabb 
hangnem. 

Ribock, 1783 

A C-dúr mindenféle hatáshoz jól alkalmazható, ugyanakkor nagyon erős és hangsúlyos dolgokat nem 
tud megjeleníteni. Nem túl nemes, ugyanakkor nem is túl közönséges. Olyan, mint a lila, és tavaszi 
tőzike illata van. 

Schubart, 1784/85 

Nagyon tiszta. A karaktere: ártatlanság, együgyűség, naivság, gyermekbeszéd. 

Cramer, 1786 

Ennek a hangnemnek a fő jellemzője a vidámság és a finom komolyság. Sajátosságaihoz többek között 
a menüettek és a könnyed szonáták illenek. 

Grétry, 1797 

nemes és őszinte 

Vogler, 1798 

Fejedelmi hangnem, kevés [hangszínbeli] bájjal. 

Knecht, 1803 

derűs és tiszta 
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Hoffmann, 1815 

C-dúr-terc-akkord: – Ámde őrülten vad kedvünkben hadd táncoljunk a nyitott sírok fölött. – Hadd 
ujjongjunk – azok ott lenn úgysem hallják!- Hopsza – hopsza – tánc és rivalgás, jön az ördög síppal- 
dobbal, trombitával! – [Fordította: Győrffy Miklós] 

Rochlitz 1824 

pompás, dicsőséges 

Hand, 1837 

A zenénkben minden további fejlődés alapja, tisztán és biztosan fejezi ki az emberi érzéseket. A biztos 
határozottság ezért fekteti ebbe a hangnembe a bizalmát, amely ugyanúgy alkalmas többek között a 
gyermekdalhoz, mint a korálhoz vagy a harci indulóhoz. A legnagyobb ritmikai gyorsaságban az 
életvidámságot fejezi ki. Minthogy ez a hangnem elég univerzális, így a semmire tekintettel nem levő 
zeneszerzők mindenre kiválasztják, ami miatt használatában elcsépeltnek, elhasználtnak tűnik.  

Berlioz, 1856 

Súlyos, de tompa és fénytelen. 

 

Cisz-dúr 
Cramer, 1786 

Az előző hangnem [Fisz-dúr] nemessége és büszkesége veszít valamelyest a nagyságából, 
idegenszerűsége ugyanakkor megmarad. 

Berlioz, 1856 

kevésbé tompa [mint a C-dúr] és előkelő 

 

Desz-dúr 
Schubart, 1784/85 

Bandzsa hangnem, elfajult a szenvedésben és a boldogságban. Nevetni nem tud, csak mosolyogni, 
zokogni se, csak megjátszani a sírást. Csak nem mindennapi karakterek és érzések kifejezésére 
alkalmas. 

Heinse, 1795 

A Desz-dúr láthatatlan perzsa szultánoktól vagy démonoktól való borzongással tölt el. A Desz-dúr vagy 
a Fisz-dúr ezért maradnak a zenei világ peremén. 

Hand, 1837 

A tréfáshoz nem, inkább a szeszélyeshez illik. A Desz-dúr egy patetikus lépésben tud csak elfogadható 
lenni, és ekkor tudja az önbizalom és a pimaszul előretörő nehézkedés érzését magába foglalni. 
Alkalmas az emelkedett szépség, a pompás, a ragyogó ábrázolására, és nagy teltséget hordoz magában. 
Nem kevésbé, az erőteljesség elhagyása nélkül dominálhat benne a szenvedéssel teli is, bízik saját 
segítségében vagy az Égiek támogatásában. 

Berlioz, 1856 

magasztos 

 

D-dúr 
Bartolus, 1614 

A D hang a Jupiterhez társítható, mivel ez teszi az embereket különösen áhítatossá és illemtudóvá, 
valamint kifejezéseiket – legyenek azok igazak vagy hamisak – különösen áhítatossá a 
vallásgyakorlataikban. Ez a hangnem különös áhítatot és komoly erényességet is ébreszt az emberek 
kedélyében, ezért nem véletlenül énekelnek nagyon sokat a templomokban ebben a hangnemben. 

Charpentier, 1690 

jókedvű és nagyon harcias 

Rousseau, 1683 

A vidám és nagyságot kifejező dolgokhoz. 

Masson, 1697 

Kellemes, jókedvű, csillogó, és a győzedelmi énekekhez alkalmas. 
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Mattheson, 1713 

Természeténél fogva kissé éles és önfejű. Leginkább a zajokhoz, mulatságokhoz, háborús és felvidító 
témákhoz használható. Ám senki sem vonhatja kétségbe, hogy ez a kemény hangnem [...] gyengéd 
témáknak finom és ismeretlen színt képes kölcsönözni. 

Rameau, 1722 

Vidám és szórakoztató dalokhoz illik. A nagyságnak és dicsőségnek szintén helyt ad. 

Junker, 1777 

Egyike a legderűsebb hangnemeknek. Különös szellemiségének leginkább egy egyetértő tömeg vidám 
zaja felel meg, amely minden esetben trombiták által adja tudtul érkezését. Ám az elégedettség, a 
nyugalom és a szív békéje, az értelem gondolkodó tevékenysége, a fenséges férfi-elegancia – amely 
jóleső harmonikus kontrasztként szembeállítódik a nők panaszkodó ártatlanságával – is kifejeződik a D-
dúr hangzataiban. 

Vogler, 1779 

A D-dúr tüzet gyújt a szívekben. Ekkor az egész test felélénkül, a lélek hőstettekre kész, merész és 
vidám dicsőítő énekekre sarkall. Még a Mennydörgés Istenének is van jogosultsága ebben a 
hangnemben. 

Vogler, 1781 

heves vidámság 

Ribock, 1783 

A D-dúrt rossznak tartom. Az, hogy „Muskétás”-öröm – gondolom – le tudja írni. 

Schubart, 1784/85 

A győzelem, az örvendezés, a csatazaj, a diadalujjongás hangneme. Ezért használjuk szimfóniákban, 
indulókban, ünnepi dalokban és mennyei magasztaló kórusokban ezt a hangnemet. 

Cramer, 1786 

A komolyság elűzetik, a szelíd eltűnik és helyüket a pajkos, gyakran vaskos jókedv veszi át. A 
legmegfelelőbb hangnem a mulatságos darabokhoz és vidám táncokhoz. 

Grétry, 1797 

fényes 
Vogler, 1798 

Erősebb kifejezőerővel bír [mint a G-dúr]. Erőteljes hangnem, a pompához, a zajhoz, a csatazajhoz, stb. 
köthető. Igencsak lármás. 

Knecht, 1803 

pompázatos és lármás 

Hoffmann, 1815 

D-terc-kvart-szext akkord (piano): – Az élet a legkülönfélébb módon űzi évődő játékait. – Minek 
óhajtani – minek remélni – minek sóvárogni? – [Fordította: Győrffy Miklós] 

Hand, 1837 

Varázslatos fényesség lebeg keresztül ezen a hangnemen. A D-dúr a lassabb tételekben az életre való 
férfiasan tiszta pillantás képzetéhez illik. 

Berlioz, 1856 

vidám, zajos, egy kissé közönséges 

 

Esz-dúr 
Charpentier, 1690 

Kegyetlen és kemény. 

Mattheson, 1713 

Sok emelkedettség van benne. A komoly dolgokhoz egyáltalán nem, ugyanakkor panaszos dolgokhoz 
jól illik. Úgyszólván minden bujaság ellensége. 

Quantz, 1752 

Némely darabban hangfogót vagy szordínót szoktak a hegedűre, a brácsára és a gordonkára tenni vagy a 
szerelem, gyengédség, hízelgés, szomorúság affektusának, vagy – ha a zeneszerző tudja, hogy miként 
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lehet egy darabot így elrendezni – a dühös indulat, a vakmerőség, őrjöngés és kétségbeesés minél 
élénkebb kifejezése érdekében, amihez még nagyban hozzá tudnak járulni bizonyos hangnemek, mint 
az e-moll, c-moll, f-moll, Esz-dúr, h-moll, A-dúr és E-dúr. [Székely András fordítása] 

Vogler, 1779 

Az Esz-dúr az éjszakához való. 

Ribock, 1783 

Az Esz-dúr talán kevésbé fejedelmi [mint a B-dúr], de támadóbb, igen élénk és aktív, nemesi és heves. 
Mély pipacsvörös; fahéj narancsvirággal. 

Schubart, 1784/85 

A szerelem, az áhítat, az Istennel való meghitt beszélgetés hangneme. Három béjével a 
Szentháromságot fejezi ki. 

Cramer, 1786 

Az Esz-dúr, még mindig a nyugodt fenségesség, amely – ámbár a hangnem előnyére veszít valamit az 
előző ragyogásából – nem távolodik el túlságosan a hallgató érzéseitől, hanem felébreszti érzelmeit, 
számára érdekessé válik és soha nem visszataszítóvá. Éppen ezáltal leírhatatlan szelídségével eléri, 
hogy a hozzá nem értők zenei érzése sem marad rejtve. 

Heinse, 1795 

Az Esz-dúr a papság ünnepélyességéhez illik. Az Esz-dúr igen nemes, ünnepélyes és méltóságteljes, 
mivel az Esz, a C lágyan panaszos kis terceként szolgált, ámde most a szomorú eredetből felemelkedik 
a saját nagyszerű létezésébe, hogy a szép G kvintet ő, mint elbűvölő nagy terc használja, és a C 
megindító kis szeptimje neki, mint pompás kvint szolgáljon. Néha gyengéden emlékezik előző 
állapotának boldogságára. 

Grétry, 1797 

Fenséges és emelkedett. A D-dúr fölött egy fél hanggal helyezkedik el, ám semmiben sem hasonlít 
hozzá. 

Koch, 1802 
Az egyik leggyakrabban használt a 12 kemény [dúr] hangnem közül. Még meg kell itt jegyeznünk, 
hogy a hangnem tábori hangnemként is ismeretes, minthogy a harci zenéknél a hangszerek rendszerint 
ebbe a hangnembe vannak hangolva. Ezért használjuk pl. a katonazenék szólamaiban általában az esz-
trombitákat, az esz-klarinétokat, stb. 

Knecht, 1803 

dicsőséges és ünnepélyes 

Hoffmann, 1815 

Esz-dúr (forte): Eredj utána! – Eredj utána! – Zöld a ruhája, mint a sötét erdő – édes kürtszó a vágyódó 
szava! – Hallod zúgni a bokrok mögött? Hallod a zengését? – Kürthang, csupa gyönyör és bánat! – Ö az 
– rajta! Futás feléje! – [Fordította: Győrffy Miklós] 

Hand, 1837 

A legsokértelműbb hangnemnek hívhatjuk. Hirtelen jelenik meg az erős felhíváshoz és buzdításhoz 
alkalmas ragyogó színekben. Ha összehasonlítjuk az E-dúrral, akkor ezt nőies, míg az Esz-dúrt férfias 
hangnemnek nevezhetjük. 

Berlioz, 1856 

fejedelmi, igen zengő, lágy, súlyos 

 

E-dúr 
Charpentier, 1690 

pörlekedő és kiabáló 

Mattheson, 1713 

A kétségbeesett és halálos szomorúságot fejezi ki a legjobban. A szerelmi bánat és reménytelenség 
lefestésére a legalkalmasabb. Bizonyos körülmények között metsző, elváló, szenvedő, áthatoló is tud 
lenni. Csak a test és lélek fatális elválásával lehet összehasonlítani. 

Rameau, 1722 

Egyaránt illik a lágy és vidám dalokhoz. A nagynak és pompásnak szintén helyt ad. 
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Quantz, 1752 

Némely darabban hangfogót vagy szordínót szoktak a hegedűre, a brácsára és a gordonkára tenni vagy a 
szerelem, gyengédség, hízelgés, szomorúság affektusának, vagy – ha a zeneszerző tudja, hogy miként 
lehet egy darabot így elrendezni – a dühös indulat, a vakmerőség, őrjöngés és kétségbeesés minél 
élénkebb kifejezése érdekében, amihez még nagyban hozzá tudnak járulni bizonyos hangnemek, mint 
az e-moll, c-moll, f-moll, Esz-dúr, h-moll, A-dúr és E-dúr. [Székely András fordítása] 

Vogler, 1779 

Az E[-dúr] [a szerelem és ugyanakkor gyöngéd szenvedély] tüzét tudja legjobban lefesteni, amíg az 
áthatolhatatlan lángok hevessége égetni nem kezdi a szemet.  

Ribock, 1783 

Az E-dúr olyan, mint amikor egy különben házsártos ember épp jókedvű vagy inkább vidám: egy 
bizonyos keménység azért érezhető marad benne. Sárga a színe és szerecsendió az illata. 

Schubart, 1784/85 

Hangos felkiáltás, nevető boldogság, és még nem teljes, nem tökéletes élvezet. 

Cramer, 1786 

A büszkeség szembetűnővé és visszataszítóvá válik. 

Heinse, 1795 

Az E a harmadik [fok az alaphangnemhez képest = C-dúr]. Idáig emelkedhetünk, és a C hatása és 
kontrasztja még mindig nagyon észrevehető. Az E az ő szép nagy terce. Ezért tulajdonítunk az E-dúrnak 
mennyei karaktert. Ez a legmagasztosabb, ahova a szép természet felemelkedhet. 

Grétry, 1797 

Éppoly ragyogó, mint amilyen nemesi és komor volt a megelőző skála [Esz-dúr]. 

Knecht, 1803 

tüzes és vad 

Hoffmann, 1815 

E-dúr-szext-akkord (ancora più forte): – Légy állhatatos, szívem – meg ne törj a keblet átdöfő perzselő 
sugár érintésétől. – Csak bátran neki, rajta, derék szellemem! – éledj meg és emelkedj föl az elemben, 
mely szült, s mely hazád! – .  

E-dúr-terc-akkord (forte): Pazar koronát nyújtottak át nekem, de ami a gyémántokban úgy villog és 
ragyog, az az ezernyi könnycsepp, amelyet ontottam, és az aranyban azok a lángok fénylenek, amelyek 
engem emésztenek. – Bátorság és hatalom – bizalom és erő annak, aki arra hivatott, hogy uralkodjék a 
szellembirodalomban! – [Fordította: Győrffy Miklós] 

Hand, 1837 

Egyike a legtisztább, legerősebb színeknek, talán az égő arannyal hasonlítható össze, és az életvidám 
ujjongásra szolgál. A legmagasabb hatalom ünnepélyességét fejezi ki. A fájdalmas érzésekhez, a mély 
bánathoz alkalmatlannak mutatkozik, mivel teljes lénye nyílt és szabad, ezért áhítathoz és jámborsághoz 
csak akkor alkalmazható, amikor az Isteni öröm élővé válik, vagy a szív bizalommal telve át nem adja 
magát az örökkévalónak. Ezzel szemben ez a hangnem a rémület, vagy az irtózat heves indulatának – 
amikor a dallamformálás ezt szolgálja – erőt és tüzességet tud kölcsönözni. 

Berlioz, 1856 

csillogó, pompás, nemesi 

F-dúr 
Bartolus, 1614 

Egyformán kapcsolódik az F hang vagy kulcs a Holdhoz. Ebből rájöhetünk, hogy noha nőies és 
illedelmes, ám mégis hős asszonyi és úgyszólván királyi hangzás jellemzi. Az embereken úgyszólván 
félig férfi-női hangulat uralkodik el. A Hold a Nap mellett olyan, mint a királyné a csillag-király 
oldalán: habár a Hold óriási és fényes, de a Naphoz képest mégis kicsi. Épp olyan indulatok és 
szándékok hajtják a Holdat, hogy feltüzelje gyermekeit, mint amilyen az F-ből szól ki, amikor egy 
dallam erre a hangra épül. 

Charpentier, 1690 

dühöngő és szilaj 

Rousseau, 1683 

áhítatos darabokhoz vagy templomi énekekhez 
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Masson, 1697 

komolysággal vegyített természetes vidámság 

Mattheson, 1713 

A világ legszebb érzéseit képes kifejezni, legyen szó nagylelkűségről, állhatatosságról, szerelemről 
vagy bármiről, ami az erények lajstromán magasan áll. Ráadásul mindezt olyan természetességgel és 
összehasonlíthatatlan könnyedséggel teszi, hogy semmilyen kényszer nem szükséges hozzá. Hiszen 
ennek a hangnemnek a viselkedését és karakterét nem lehet jobban leírni, mintha egy jóvágású emberrel 
hasonlítanánk össze, akinek még a legapróbb tette is elegáns és tökéletes, amit a franciák „bonne 
grace”-nak mondanak. 

Rameau, 1722 

A viharokhoz, a fúriák táncához és más effajta témákhoz illik. 

Vogler, 1779 

Az F[-dúr] a tenger nyugalmához használatos. 

Schubart, 1784/85 

Szívesség és nyugalom. 

Cramer, 1786 

Minden nagyság tovatűnik. Szelíd méltóság és kegyes mosoly tűnik félreismerhetetlenül elő. 

Heinse, 1795 

Az F-dúr – ha kifejezhetem így magam – már egy fokkal megfontoltabb, mint a fiatalos életerő a C-
dúrban. 

Grétry, 1797 

vegyes 

Vogler, 1798 

nagyon nyugodt 

Knecht, 1803 

szelíd és nyugodt 

Hoffmann, 1815 

F-dúr: Hah, megnyílik szíved a vágynak és a szerelemnek, mikor izzó elragadtatással, mint szerelmes 
karokkal, úgy fonlak körül dallamokkal. – Soha többé nem akarsz majd tágítani tőlem, mert teljesülnek 
azok a titkos sejtéseid, amelyek kebledet szorongatják. Vigasztaló orákulumként szólt hozzád 
bensőmből a hang. – [Fordította: Győrffy Miklós] 

Hand, 1837  

A békét és az örömöt festi le számos formában, úgy, mint könnyű mókát és jólelkű tréfát, a gyermeki 
vidámságot, a világgal való megelégedettséget, a megelégedett életben való nyugalmat vagy a kielégítő, 
vigasztaló szerelem bensőségességét. 

 

Fisz-dúr 
Cramer, 1786 

Csodás elegye a nemesinek és a furcsának. A hangnem ritka használata miatt elidegenítő, fenséges 
büszkesége elragadtatott csodálkozásra készteti a hallgatót. 

Heinse, 1795 

A Fisz-dúrban még inkább [eltűnik az alapállapot = C-dúr], minthogy ez teljesen mesterkélt. A Desz-
dúr és a Fisz-dúr ezért maradnak a zenei világ szélén.  

Grétry, 1797 

kemény, mert túl van zsúfolva módosítójelekkel 

Hand, 1837 

Fisz/Gesz-dúr: Csak azáltal különböztethető meg, hogy kapcsolataiban és fejlődésében a Fisz-dúr 
világosabban cseng, ezért ünnepélyes hangulatot és jóleső érzetet, elért nyugalmat fejez ki. Ugyanakkor 
ezzel egy még ellenállóbb, a saját képességével büszkélkedő szenvedélyt is ki lehet fejezni. 

Berlioz, 1856 

fényes, metsző 
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Gesz-dúr 
Schubart, 1784/85 

Diadal a nehézségen, szabad fellélegzés a megmászott dombok tetején, nehéz küzdelem utáni győzelem 
lecsengése a lélekben – rejlenek e hangnemben alkalmazásakor. 

Berlioz, 1856 

kevésbé ragyogó és nyugodtabb [mint a Fisz-dúr] 

 

G-dúr 
Bartolus, 1614 

A G hang a Merkúrhoz társítható. Mivel a tudósok és a művészek többnyire merkúri [élénk] 
természetűek, és ennek a bolygónak a hatása alatt állnak, kevés más hangnemet és dallamot ismerünk, 
amelyből több darabot hoznának létre és komponálnának, mint a G alapú. A zeneszerzők és mesterek a 
G-ben született dallamokkal valójában rejtett merkúri természetüktől hajtva, tudtuk nélkül 
uralkodójuknak, Merkúrnak hódolnak. Ez a tény, hogy a természet ily módon játszik az emberekkel, 
engem és másokat is meglep és meg is nevettet. 

Charpentier, 1690 

lágyan örvendező 

Rousseau, 1683 

megfelelő hangnem a gyengédségre 

Masson, 1697 

vidám és csillogó 

Mattheson, 1713 

Sok nyomatékosság és beszédesség van benne. Ugyanakkor nem túl csillogó, és inkább komolyabb, 
mint élénk dolgokra alkalmas. Kircher szerint „szerelmes és érzéki”. Máshol: „A mérsékeltség 
becsületes őre.” Corvinus: „A vidám és szerelmes dolgokhoz kedvelt.” 

Rameau, 1722 

lágy és vidám dalokhoz egyaránt illik  

Vogler, 1779 
A G-dúr már élénkebb [mint a C-dúr], azonban nem heves. A naiv történéseket, főképpen az ártatlan 
vidéki szórakozásokat, könnyebben lehet ebben, mint más hangnemekben kifejezni. 

Ribock, 1783 

molnárszín 
Schubart, 1784/85 

Minden falusi, idilli és ekloga-szerű dologhoz, minden nyugodt és lecsendesült szenvedélyhez, minden 
gyengéd köszönethez az őszinte barátságért és igaz szerelemért. Egy szóval, a szív minden lágy és 
nyugodt rezdülése jól kifejezhető ebben a hangnemben. Kár, hogy látszólagos könnyedsége miatt 
manapság olyannyira elhanyagolt. Az ember nem gondolná, hogy valójában nincsenek nehéz és könnyű 
hangnemek: egyedül a zeneszerzőtől függ a látszólagos nehézség vagy könnyűség. 

Cramer, 1786 

Az előző hangnem [C-dúr] szelíd komolyága majdnem teljesen elvész a nagyfokú vidámságban, amely 
még sok bájjal keveredik. 

Heinse, 1795 

[A C-dúr] kvintje, a G, úgyszólván az első szint az alapállapothoz képest. 

Grétry, 1797 

Harcias, és nincs meg benne a C-dúr nemessége. 

Vogler, 1798 

Az idilli jelenetek kedvenc hangneme. A sok boldogsággal átitatott tájképek lefestéséhez használatos. 

Knecht, 1803 

kellemes és vidéki 

Rochlitz 1824 

megnyugtató 
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Hand, 1837 

Amikor a Művész nem tudja kezelni az egyszerűt, áttekinthetősége az értelmetlenségbe süllyed. Ebben 
a hangnemben ugyanakkor a hűség bensőségessége fejeződik ki. Ugyanakkor mindennemű könnyelmű 
bemutatására, sőt még ironikus játékokra és könnyűnek tartott tréfákra is alkalmas. A művész egy félig 
vicces előadás megjelenítésére kifejezően tudja használni. 

Berlioz, 1856 
kissé vidám, közönséges beütéssel 

 

Asz-dúr 
Vogler, 1779 

Az Asz-dúr a pokolbéli birodalmak lefestésére szolgál. 

Vogler, 1781 
Az Asz-dúr sötét gondolatokat mutat be. 

Schubart, 1784/85 

Sírok hangneme. Halál, sír, oszlás, ítélőszék, örökkévalóság lakoznak benne. 

Cramer, 1786 

Az Asz-dúr karakterének tekintetében kevés összeköttetés van a megelőző hangnemekkel, ugyanakkor 
közel áll az őt követő Esz-dúrhoz. Az előző hangnem [Cisz-dúr] nehezen érthetősége elvész. De 
minthogy ritkán mozdul, és mindig megmarad saját méltóságában, ezért a figyelmes hallgatónak végül 
visszataszítóvá válik, és a ragyogó fenség veszi át a helyét.  

Heinse, 1795 

Az Asz-dúr a királyi és királynői fenség. 

Knecht, 1803 
tompa és fekete 

Hoffmann, 1815 

Asz-dúr akkord (pianissimo): – Ugyan mi zeng körülettem oly csodásan, oly különösen? –  Láthatatlan 
szárnyak lebegnek föl és le – úszom az illatos éterben. – Ámde az illat felragyog lángoló, titokzatosan 
egybefonódó körökben. Szépséges szellemek lebegtetik az aranyszárnyakat, túláradón gyönyörű 
zengzetek és akkordok kíséretében. – [Fordította: Győrffy Miklós] 

Hand, 1837 

Az a hangnem, amely által a lélek a fellegekbe emelkedik, ahol megragadja a túlvilági büntetés vagy 
mennyei boldogság. Szelídségében jól ábrázolja az isteni békében lélegző értelmet és a végtelenségig 
magasztalja egy boldog érzéseit. A sokatmondó vágyakozás helyett sötét színt is felvehet vagy 
felcserélheti búskomorságra is. 

Berlioz, 1856 

lágy, fátyolos, nagyon nemes 

 

A-dúr 
Charpentier, 1690 

derűs és falusi 

Rousseau, 1683 

áhítatos darabokhoz vagy templomi énekekhez 

Mattheson, 1713 
Nagyon megragadó hatású, akár panaszos, szomorú hangulathoz, akár szórakoztató darabokhoz. 
Különösen alkalmas hegedűs darabokhoz. 

Rameau, 1722 

Vidám és szórakoztató dalokhoz illik. A nagyságnak és dicsőségnek szintén helyt ad. 

Quantz, 1752 

Némely darabban hangfogót vagy szordínót szoktak a hegedűre, a brácsára és a gordonkára tenni vagy a 
szerelem, gyengédség, hízelgés, szomorúság affektusának, vagy – ha a zeneszerző tudja, hogy miként 
lehet egy darabot így elrendezni – a dühös indulat, a vakmerőség, őrjöngés és kétségbeesés minél 
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élénkebb kifejezése érdekében, amihez még nagyban hozzá tudnak járulni bizonyos hangnemek, mint 
az e-moll, c-moll, f-moll, Esz-dúr, h-moll, A-dúr és E-dúr. [Székely András fordítása] 

Vogler, 1779 

Az A-dúr élesebb [a D-dúrnál], mivel fő hangjai nem a hegedű középső hangterjedelmére esnek. A D-
dúr a két középső húron [d és a] uralkodik, az A-dúr ennélfogva nem tud a D-dúrhoz hasonlóan zengő 
lenni. A szerelmesek tüze és emellett a gyengéd szenvedély e hangnemmel könnyedén lefesthetők. 

Vogler, 1781 

Fényes tájakat ábrázol. 

Ribock, 1783 
A vidámság, a boldogság, a táncok megjelenítője. Szép szász-zöld, friss citromillat. 

Schubart, 1784/85 
Ebben a hangnemben megtalálható az ártatlan szerelem kinyilatkoztatása, a helyzettel való 
megelégedettség, az elvált szerető újralátásának reménye, ifjúkori derű és Istenhit. 

Cramer, 1786 
A megelőző vidám hangnembe [D-dúr] némi büszkeség keveredik, és gyengíti azt. 

Grétry, 1797 

csillogó 

Vogler, 1798 

nagyon metsző 

Knecht, 1803 

boldog és fényes 

Rochlitz 1824 
barátságos 

Hand, 1837 
A legbensőségesebb hangnem, ha sem szenvedély nem zavarja az önátadás nyugalmát, sem fájdalmas 
vágyakozás nem csorbítja a tiszta boldogságot. 

Berlioz, 1856 

csillogó, előkelő, kedélyes 

 

B-dúr 
Bartolus, 1614 

A B hang a Naphoz társítható. Miképp a Nap mindent élettel telivé, súlyossá, dicsekvővé, tiszteletet 
parancsolóvá és büszkévé tesz, ekképp azok a darabok, amelyeket B-ben komponáltak vagy énekelnek, 
(amelyekből én személy szerint kettőnél többel még nem találkoztam) élettel teli, dicsekvő, súlyos, 
tiszteletet parancsoló, büszke és öntudatos hangulatot keltenek. Azonban a zeneszerzők nagyon ritkán 
teszik a dallamaikat és darabjaikat ebbe az előjegyzésbe vagy hangnembe. Nagyon érdekelne, hogy mi 
ennek az oka. 

Charpentier, 1690 

pompás, örvendező 

Mattheson, 1713 

Nagyon szórakoztató és pompás, ennek ellenére marad benne valamennyi szerénység és ettől éppúgy 
alkalmas nagyszabású, valamint kicsiny dolgok ábrázolására. Megannyi kvalitása mellett, amelyeket 
Kircher említ, még ez figyelemreméltó: „Súlyos dolgokhoz emeli fel a lelket.” 

Rameau, 1722 
A viharokhoz, a fúriák táncához és más effajta témákhoz illik. 

Vogler, 1779 

Az alkonyathoz használható. 

Vogler, 1781 

A magányt tudja lefesteni. 
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Ribock, 1783 

A B-dúr fejedelmi, nagyságában nyugodt, nagyszabású, de színpadiasság nélkül; súlyos, de nyomás 
nélkül. Mély karmazsin szín, szegfűszegillat. 

Schubart, 1784/85 

Derűs szeretet, jó lelkiismeret, remény, elvágyódás egy jobb világ után. 

Cramer, 1786 
Leereszkedő nagyság, tiszteletreméltó komolysággal vegyítve. 

Heinse, 1795 

A B-dúr úgyszólván az elöljáró méltósága. 

Grétry, 1797 

Nemes, de kevésbé, mint a C-dúr, és patetikusabb, mint az F-dúr. 

Knecht, 1803 

bájos és gyengéd 

Hoffmann, 1815 

B-dúr (accentuato): m – Micsoda víg az élet erdőn-mezőn szende tavasz idején! – Feléled minden 
fuvola és pásztorsíp, amelyek télen a poros zugokban hevertek halálra dermedve, és most eszükbe jut 
összes kedvenc darabjuk, s vígan trillázva éneklik őket, miként a levegőégben repdeső madárkák. – 

B-dúr a kis szeptimmel (smanioso): – Langyos nyugati szellő oson át az erdőn, mint valami sötét titok, 
fásultan panaszkodva, és ahol elhalad, susognak egymással a fenyők – a nyírek: – Miért olyan bús a 
barátunk?  – Hallgatsz a szavára, szép pásztorleány? – [Fordította: Győrffy Miklós] 

Hand, 1837 
Ez a nyílt és fényes hangnem a mélyen hívő tekintethez alkalmazható, és a nyugodt szemlélődés 
felélénkítésével bír. Ez a felélénkülés a ritmus vagy a dallam által lehet oly felfokozott, hogy a boldog 
ujjongás pajkos örömét és a kedvteli erőt is ki lehet fejezni vele. 

Berlioz, 1856 
Nemes, de ragyogás nélkül. 

 

H-dúr 
Charpentier, 1690 

rideg és édesbús 

Schubart, 1784/85 
Erősen megfestett, élénk színekből összeállított, vad szenvedélyek hirdetője. Harag, düh, féltékenység, 
rohanás, kétségbeesés és a szív minden ellenkezése előfordul benne. 

Cramer, 1786 

A magasztosság teszi az előző hangnem [E-dúr] büszkeségét elviselhetővé. 

Heinse, 1795 

A H-dúrban már eltűnik a természetes állapot [= C-dúr]. 

Grétry, 1797 

csillogó és bolondos 

Hand, 1837 

A leglágyabb hangnem. Ez a hangnem lassú tempóban kiválóan alkalmas a gyászénekekhez. A 
mesterkéltté alakítva az ironikus gúny és pokol hangjaira is használható. 

Berlioz, 1856 

nemes, zengő, sugárzó 

 

a-moll  
Bartolus, 1614 

Példaként arra, hogy az A hang a Vénusz hangja, vegyünk egy darabot vagy dallamot, amelyben a 
basszus és a diszkant A-ban vagy a-ban kezd, a zárlatai is ide esnek, valamint a végét is ezen a hangon 
zárja. Egyértelműen elmondható lesz róla, hogy ez olyan bájos, kedves, illedelmes, kellemes és 
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barátságos hangnem, amely a hallgatók, különösen a kacér természetűek kedélyét valódi, vidám és 
illemtudó örömmel tölti el. Egyetlen más alaphangú hangnem sem képes ennyire megindító lenni. 
Emiatt lesznek ugyanilyen barátságosak, bájosak és jóságosak azok az emberek, akik a Vénusz bolygó a 
hatása alatt születtek. 

Charpentier, 1690 

gyengéd és panaszos 

Rousseau, 1683 

a komolysághoz 

Masson, 1697 

Bizonyos imádságokhoz vagy áhítatos kérésekhez. 

Mattheson, 1713 
Valamennyire panaszos, tiszteletre méltó és szenvtelen, alvásra hívogató, mindemellett nem 
kellemetlen. Különösen alkalmas billentyűs és hangszeres darabokhoz. Szánalmat ébreszt. Kircher: 
„Ennek a hangnemnek pompás és komoly hatása van úgy, hogy emellett a hízelgéshez is kapcsolható. 
Valóban, e hangnem természete igen mérsékelt, és majdnem mindenféle kedélyállapothoz használható. 
Emellett lágy és mindenekfelett édes." 

Stössel, 1737 

Pompás és komoly hatása van úgy, hogy azonban emellett a hízelgéshez is kapcsolható. Ennek a 
hangnemnek a természete igen mérsékelt és majdnem mindenféle kedélyállapothoz használható. 
Emellett lágy és mindenekfelett édes. 

Quantz, 1752 
Az a-moll, c-moll, Disz-dúr és f-moll sokkal jobban kifejezik a szomorú affektust, mint a többi moll 
hangnem, ezért a komponisták is gyakrabban fordulnak ilyen szándékkal a nevezett hangnemekhez.  
Ezzel szemben a többi dúr és moll hangnemet a tetszetősebb, éneklőbb és áriaszerű darabokhoz 
használjuk. [Székely András fordítása] 

Ribock, 1783 
Az a-mollt tartom a hangnemek közül a legrosszabbnak. Olyan álmosító, flegma, hogy 
alaphangnemként talán a legkevésbé használható. 

Schubart, 1784/85 

A nőiesség és lágyság karakterére használjuk. 

Grétry, 1797  
A legnaivabb, legegyszerűbb valamennyi hangnem közül. 

Knecht, 1803 
szomorú 

Hoffmann, 1815 
a-moll (arpeggiando-dolce): – Miért menekülsz, szende leány? Képes vagy rá egyáltalán, mikor 
mindenütt láthatatlan kötelékek tartanak fogva? Nem tudod megmondani, nem tudod elpanaszolni, mi 
az, ami úgy kebledbe fészkelte magát, mint valami maró fájdalom, és mégis oly édes gyönyörrel 
remegtet? De mindent megtudsz, ha majd beszédbe elegyedek veled, becézgetlek szellemnyelven, 
amelyen tudok beszélni, és amelyet te is oly jól értesz! – [Fordította: Győrffy Miklós] 

Hand, 1837 

E hangnem karaktere leginkább a hűséghez hasonlítható: az örömben hozzásimul, a bánatban nem 
távolodik el, habár vigasztalanul gyötrődik. A vezeklés érzése nem tud megfelelőbb eszközt találni. 

Berlioz, 1856  
Igencsak zengő, lágy, szomorú, elég nemes.  

 

b-moll  
Charpentier, 1690 

sötét és borzasztó 
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Schubart, 1784/85 

Különc, aki az éjszaka palástját ölti magára. Kissé mogorva, és roppant ritkán kellemes az ábrázata. 
Istennel és a világgal való gúnyolódás, kedvetlenség saját magával és mindenki mással szemben, 
öngyilkosságra való felkészülés – visszhangzanak ebben a hangnemben. 

Hand, 1837 
Komoly szívfájdalom festhető le ebben a hangnemben,bár jobbára még belekeveredik valami, ami aztán 
belső béke hiányát és a személyiség összeomlását vonja magával. Ezért választották a művészek a 
cinikus gúny, a gonosz cselszövés és a frivol irónia megjelenítésére, valamint a Mefisztó-érzések 
ábrázolására. 

Berlioz, 1856 

komor, tompa, rekedt, de nemes  

 

h-moll  
Charpentier, 1690 

elhagyatott és melankolikus 

Mattheson, 1713 

Bizarr, kedvetlen, melankolikus, ezért tűnik fel ritkán, és talán ez az oka, hogy a régiek száműzték a 
kolostorokból és a zárkákból, még csak emlékezni sem akartak rá. 

Quantz, 1752 

Némely darabban hangfogót vagy szordínót szoktak a hegedűre, a brácsára és a gordonkára tenni vagy a 
szerelem, gyengédség, hízelgés, szomorúság affektusának, vagy – ha a zeneszerző tudja, hogy miként 
lehet egy darabot így elrendezni – a dühös indulat, a vakmerőség, őrjöngés és kétségbeesés minél 
élénkebb kifejezése érdekében, amihez még nagyban hozzá tudnak járulni bizonyos hangnemek, mint 
az e-moll, c-moll, f-moll, Esz-dúr, h-moll, A-dúr és E-dúr. [Székely András fordítása] 

Schubart, 1784/85 
Úgyszólván a türelem hangneme, a végzetre való nyugodt várakozásé, a belenyugvásé az isteni 
végzésbe. Emiatt oly enyhe a panasza, soha nem tör elő belőle semmilyen sértő morgás vagy 
nyöszörgés. A fogások ebben a hangnemben majdnem minden hangszeren viszonylag nehezek, emiatt 
találni oly kevés darabot, amely kimondottan ebben a hangnemben íródott. 

Grétry, 1797 

ártatlan 

Knecht, 1803 
komor 

Berlioz, 1856 
nagyon zengő, vad, rideg, vészjósló, brutális 

 

c-moll  
Charpentier, 1690 

sötét és szomorú 

Rousseau, 1683 

A kesergéshez és minden gyászos témához. 

Masson, 1697 
Tökéletes a panaszos dolgokhoz. 

Mattheson, 1713 

Egy különösen kellemes, mindeközben szomorú hangnem is. Ám mivel az első tulajdonsága akar benne 
dominálni, és mivel a túl édes dolgoktól hamar megcsömörlünk, ezért ajánlatos egy vidámabb tétellel 
kicsit felélénkíteni, különben lágysága álmosítóvá válhat. Amennyiben egy altatónak szánt tételről van 
szó, felesleges ez a megjegyzés, hiszen a kitűzött célt természeténél fogva is eléri. 

Quantz, 1752 

Az a-moll, c-moll, Disz-dúr és f-moll sokkal jobban kifejezik a szomorú affektust, mint a többi moll 
hangnem, ezért a komponisták is gyakrabban fordulnak ilyen szándékkal a nevezett hangnemekhez.  
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Ezzel szemben a többi dúr és moll hangnemet a tetszetősebb, éneklőbb és áriaszerű darabokhoz 
használjuk. [Székely András fordítása] 

Quantz, 1752 

Némely darabban hangfogót vagy szordínót szoktak a hegedűre, a brácsára és a gordonkára tenni vagy a 
szerelem, gyengédség, hízelgés, szomorúság affektusának, vagy – ha a zeneszerző tudja, hogy miként 
lehet egy darabot így elrendezni – a dühös indulat, a vakmerőség, őrjöngés és kétségbeesés minél 
élénkebb kifejezése érdekében, amihez még nagyban hozzá tudnak járulni bizonyos hangnemek, mint 
az e-moll, c-moll, f-moll, Esz-dúr, h-moll, A-dúr és E-dúr. [Székely András fordítása] 

Ribock, 1783 
A c-mollt tartom a leggyengédebb, nőiesen legnemesebb, legsóvárgóbb hangnemnek. A halovány rózsa 
színéhez és illatához tudnám hasonlítani, és ne nevessen ki senki, ha legszívesebben még egy 
érzékszervemet segítségül hívnám. 

Schubart, 1784/85 

Szerelmi vallomás és egyben a boldogtalan szerelem panasza. A szeretetéhes lélek minden sóvárgása, 
vágyódása, sóhajtozása megtalálható ebben a hangnemben. 

Grétry, 1797 

fennkölt 

Knecht, 1803 

siránkozó 

Hoffmann, 1815 
c-moll-akkordok (fortissimo egyfolytában): – Nem ismeritek? – Nem ismeritek? – Lássátok, izzó 
karmokkal ragadja meg szívem! – Mindenféle őrült fizimiskát maszkíroz magának – erdei vadászét – 
koncertmesterét – csodadoktorét – ricco mercantéét – gyertyakoppantót hajít a húrok közé, csak hogy 
ne játszhassak! Kreisler – Kreisler! Szedd össze magad! – Látod-e, a sápadt kísértet ott leselkedik 
vörösen szikrázó szemével? – S szakadt kabátujjából kinyúlik feléd karmos csontvázkeze – sima, 
kopasz fején szalmakoronáját rázza? – Az őrület az – Johannes, légy bátor. Kerge, bolond életkísértet, 
miért rendítesz meg úgy a köreidben? Nem menekülhetek előled? – Nincs az univerzumban egyetlen 
porszem, ahová szúnyoggá zsugorodva elszökhetnék előled, kegyetlen kínzóm? – Tágulj tőlem! – 
illedelmes akarok lenni! Azt akarom hinni, hogy az ördög finom erkölcsű galantuomo! Hony soit qui 
mal y pense. [Rossz az, aki rosszra gondol.] – elátkozom az éneklést, a zenét – megnyalom a lábad, 
mint a részeg Kalibán – csak válts meg a kíntól – hej, hej, te levetemült, széttapostad minden virágomat 
– a borzongató sivatagban egyetlen fűszál sem zöldül többé – halott minden – halott – halott –  
[Fordította: Győrffy Miklós] 

Rochlitz, 1824 

fennkölt   

Hand, 1837 
A bánat, a gyász, a vigasztalás utáni vágyódás kifejezője, de a gyászénekekben is használhatjuk. 

Berlioz, 1856 

homályos, kevéssé zengő 

 

cisz-moll  
Schubart, 1784/85 

Vezeklés-panasz, meghitt beszélgetés Istennel, baráttal, és az élet szerencsejátékosnőjével. A 
kielégítetlen barátság és a szerelem sóhaja tartozik áll közel hozzá. 

Knecht, 1803 

A kétségbeesést fejezi ki. 

Hand, 1837 

A szomorúság, a sóhajtozó vágyakozás, ugyanakkor az együttérzés bensőségessége társul hozzá. 

Berlioz, 1856 
tragikus, zengő, tekintélyes 
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d-moll 
Charpentier, 1690 

súlyos és áhítatos 

Rousseau, 1683 

a komolysághoz 

Masson, 1697 
A d-mollban, nem tudni miért, a súlyosság a vidámsággal vegyül. 

Mattheson, 1713 

Hogyha megfigyeljük a d-mollt, úgy azt fogjuk találni, hogy valamiféle alázatosság, nyugalom, egyfajta 
nagyság, kellem és megelégedettség jellemzi. Emiatt templomi darabokban áhítatot, világiakban pedig 
nyugalmat képes előidézni. Ugyanakkor annak sincs akadálya, hogy ezt a hangnemet sikeresen 
alkalmazzuk mulattató, bár nem ugrándozó, inkább áradó darabokhoz. Hősi énekekhez vagy 
hőskölteményekhez a legalkalmasabb. Fürgesége mellett csodálatos méltósága van, amelyet 
Arisztotelész úgy nevez: állhatatos és komoly. 

Schubart, 1784/85 

Búskomor nőiesség, amelyből a spleen és haszontalanság érzése árad. 

Grétry, 1797 
melankolikus 

Knecht, 1803 

szelíd gyász 

Hand, 1837 
Az összeszorult, de nem erőtlen mellkas panasza. Egyben heves, szívszaggató fájdalom is [társul e 
hangnemhez]. 

Berlioz, 1856 

komor, dús hangzású, egy kissé közönséges 

  

esz-moll  
Charpentier, 1690 

iszonyatos, ijesztő 

Schubart, 1784/85 

Aggodalom érzése a legmélyebb lelki kínokban, tépelődő kétségbeesés, legsötétebb szomorúság, borús 
lelkiállapot. A borzongó szív minden aggódása, minden csüggedése kiszól a borzasztó esz-mollból. Ha 
a szellemek beszélni tudnának, nagyjából ebben hangnemben beszélnének. 

Hand, 1837 

Szent borzongás a lélekben. Disz-mollként megjelenése még élesebbnek, kifejezőereje még durvábbnak 
tűnhet. 

Berlioz, 1856 
nagyon fénytelen és nagyon szomorú  

 

e-moll  
Bartolus, 1614 

Az E a Szaturnusz hangja. És minthogy a Szaturnusz az emberekből szomorúságot, melankóliát és 
együttérzést vált ki, úgy teremt ez a hangnem nagyon bús, sóvárgó és elkeserítő dallamokat, amelyek 
letörik az ember kedvét és sokszor sírásra késztetnek. Amennyiben egy vidám embert el akarunk 
keseríteni, akkor elég ebben a hangnemben énekelnünk vagy muzsikálnunk egy dallamot, és jókedve 
máris el fog illanni. 

Charpentier, 1690 
nőies, szerelmes és panaszos 

Rousseau, 1683 

a lágysághoz 



 

 72  

 

Mattheson, 1713  

Nehéz ehhez a hangnemhez valami vidám dolgot kötni – persze mindenki azt csinál, amit akar – mivel 
nagyon merengővé, mélyen elgondolkozóvá, bússá és elszomorodottá tesz, mégis úgy, hogy az ember 
azért nem veszíti el az összes reményét. Ebben a hangnemben egyetlen gyors tétel sem lesz vidám. 
Kircher így mondja: „kedveli a bánatot és a fájdalmat.” Luciano szerint természete a féktelenség, 
Glareanusz szerint panaszos. 

Quantz, 1752 

Némely darabban hangfogót vagy szordínót szoktak a hegedűre, a brácsára és a gordonkára tenni vagy a 
szerelem, gyengédség, hízelgés, szomorúság affektusának, vagy – ha a zeneszerző tudja, hogy miként 
lehet egy darabot így elrendezni – a dühös indulat, a vakmerőség, őrjöngés és kétségbeesés minél 
élénkebb kifejezése érdekében, amihez még nagyban hozzá tudnak járulni bizonyos hangnemek, mint 
az e-moll, c-moll, f-moll, Esz-dúr, h-moll, A-dúr és E-dúr. [Székely András fordítása] 

Ribock, 1783 

halvány narancs 

Schubart, 1784/85 
Naiv, nőies, ártatlan szerelmi vallomás, morgás nélküli panasz; sóhajtás kevés könnyel kisérve; közeli 
remény a legtisztábbra, a C-dúrban feloldódó üdvösségre – e hangnemnek ilyen a kicsengése. Minthogy 
természeténél fogva csak egyetlen színe van, ezért egy fehérbe öltözött lányhoz lehetne hasonlítani, 
akinek rózsaszín masni díszíti a mellét. Ebből a hangnemből kimondhatatlan bájjal ismét az 
alaphangnembe, a C-dúrba lépünk vissza, ahol a szív és a fül megleli a tökéletes megelégedést. 

Grétry, 1797 

kissé melankolikus 

Knecht, 1803 

lágyan panaszos 

Hand, 1837 

Mindig egy feltételes életről beszél, a dolgok változékonyságáról, az együttérzés panaszáról. 

Berlioz, 1856 
Metszően éles, közönséges hajlammal. 

 

f-moll  
Charpentier, 1690 

sötét és panaszos 

Rousseau, 1683 

A panaszokhoz és minden más szomorú témához. 

Masson, 1697 
szomorú és komor 

Mattheson, 1713 

Lágynak és higgadtnak tűnik, noha mindamellett mély és súlyos, valamiféle kétségbeeséssel vegyített 
halálfélelem kifejezésére alkalmas, és rendkívül variábilis. Szépen kifejezi a reménytelen, sötét 
melankóliát, és a hallgatóból olykor iszonyatot és borzongást vált ki. 

Quantz, 1752 

Az a-moll, c-moll, Disz-dúr és f-moll sokkal jobban kifejezik a szomorú affektust, mint a többi moll 
hangnem, ezért a komponisták is gyakrabban fordulnak ilyen szándékkal a nevezett hangnemekhez.  
Ezzel szemben a többi dúr és moll hangnemet a tetszetősebb, éneklőbb és áriaszerű darabokhoz 
használjuk. [Székely András fordítása] 

Quantz, 1752 

Némely darabban hangfogót vagy szordínót szoktak a hegedűre, a brácsára és a gordonkára tenni vagy a 
szerelem, gyengédség, hízelgés, szomorúság affektusának, vagy – ha a zeneszerző tudja, hogy miként 
lehet egy darabot így elrendezni – a dühös indulat, a vakmerőség, őrjöngés és kétségbeesés minél 
élénkebb kifejezése érdekében, amihez még nagyban hozzá tudnak járulni bizonyos hangnemek, mint 
az e-moll, c-moll, f-moll, Esz-dúr, h-moll, A-dúr és E-dúr. [Székely András fordítása] 
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Schubart, 1784/85 

Mély szomorúság, siratóének, siránkozó nyöszörgés és sóvárgás a sír után. 

Grétry, 1797 
A legpatetikusabb az összes hangnem közül. 

Knecht, 1803 
A fájdalmak legerőteljesebb kifejezése. 

Hand, 1837 
Az [F-dúr]-hoz képest borzongatóbb hangnem. A gyászt és a mély szenvedést, bár az aggodalmat is 
kifejezi. 

Berlioz, 1856 

kevéssé zengő, sötét, kegyetlen 

 

fisz-moll  
Mattheson, 1713 

Noha azonnal mély szomorúságot idéz elő, ugyanez a hangnem mégis inkább bágyadt és szerelmes, 
mint elhaló. Egyébként ebben a hangnemben egyfajta elveszettség, magányosság és emberkerülés is 
megtalálható. 

Ribock, 1783 
mély, jó sötétkék 

Schubart, 1784/85 
Komor hangnem. Marcangolja a szenvedélyt, mint egy harapós kutya a ruhát. A harag és bosszúság 
nyelvén beszél. Nem érzi jól magát a bőrében, ezért sóvárog mindig az A-dúr nyugalma, vagy a D-dúr 
győzedelmes boldogsága után. 

Grétry, 1797 

A moll hangnem ellenére megőriz egy kis keménységet. 

Knecht, 1803 

melankolikus 
Hand, 1837 

Komor hangnem, amelyből a tomboló fájdalom, a rideg kelletlenség, a kedvtelenség, keserű komolyság 
és még a harag is beszél. 

Berlioz, 1856 

tragikus, dús hangzású, éles 

 

g-moll  
Charpentier, 1690 

komoly és nagyszerű 

Rousseau, 1683 

a szomorúsághoz 

Masson, 1697 

Szelídséggel és gyengédséggel teli. 

Mattheson, 1713 

Szinte a legszebb hangnem, nemcsak azért, mert az előző [d-moll] hangnem komolyságát élénk 
szeretereméltósággal vegyíti, hanem mert rendkívüli kellem és szívesség jellemző rá, miáltal éppúgy 
gyengéd, mint felüdítő, éppúgy vágyakozó, mint vidám. Röviden, a mérsékelt panaszhoz és a 
mértékletes vidámsághoz egyformán alkalmas, valamint módfelett alkalmazkodó. Kircher így vélekedik 
róla: „Illedelmes és áhítatos örömöt hordoz magában, vidám és komoly ugrások.” 

Vogler, 1781 

A lágy g[-moll] búskomorabb, mint a szomorú, lágy d[-moll]. 
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Ribock, 1783 

Egy idősebb nemes asszony panasza, akinek már nincs meg a fiatalkori szépsége, és következésképpen 
megjelenése nem gyakorol hatást, mint ahogy a c-moll sem. Bíbor a színe és ibolya az illata. 

Schubart, 1784/85 

Kedvtelenség, kényelmetlen érzés, önmarcangolás egy sikertelen terv miatt. Rosszkedvű rágódás, 
vagyis harag és bosszúság. 

Grétry, 1797 
Az f-moll után a legemelkedettebb. 

Knecht, 1803 
megható 

Hand, 1837 

E hangnemben egyesül a bánat és az öröm, a málabú és a derű, így az eleganciába némi búskomorság 
vegyül, az emelkedettség romantikus színezetet kap, a tragikus és szentimentális keverednek. Még ha 
szenvedélyes is, mégis a legnagyobb óvatosság van benne, nem kicsapongó, a büszkeség visszafogja és 
a szépség szeretetreméltóvá varázsolja. Az egészet átjárja ugyanakkor egy titkos fájdalom, még akkor 
is, ha az érzések élénk mozdulatot és erős lendületet nyernek. A szomorúság szele járja át. Egyszer 
természetesen vezet a szenvedés vigaszához, másszor a gyönyör könnyeit fejezi ki. 

Berlioz, 1856 

melankolikus, eléggé zengő, lágy 

 

gisz-moll  
Schubart, 1784/85 

Mogorva ember, a megfulladásig nyomott szív, kettőskeresztben felsóhajtó jajszó, nehéz küzdelem. 
Vagyis minden, ami nehézkesen hatol át. Ilyen ennek a hangnemnek a színe. 

Berlioz, 1856 
kevéssé zengő, szomorú, előkelő 

 

asz-moll  
Hoffmann, 1815 

asz-moll-akkord (mezzoforte): Ah! – visznek az örök sóvárgás országába, de ahogy megragadnak, 
felébred a fájdalom, és ki akar törni a kebelből, és erőszakkal szétszaggatja. –  
[Fordította: Győrffy Miklós] 

Berlioz, 1856 

Nagyon tompa, szomorú, de nemes. 

 

Idézett szerzők és művek: 
 
Bartolus, Abraham (15..-16..) Német teoretikus. 

A. Bartolus: Musica Mathematica, Das ist: Das Fundament der allerliebsten Kunst der Musicae, wie nemlich dieselbe in der 
natur stecke, vnd ihre gewisse proportiones, das ist, gewicht vnd mass habe, vnd wie dieselben in der Mathematica, Fürnemlich 
aber in der Geometria vnd Astronomia beschrieben sind [...] (Leipzig, 1614) 

Berlioz, Louis-Hector (1803–1869) francia romantikus zeneszerző, író, zenekritikus. 
L.-H. Berlioz: Grand Traité d'Instrumentation et d'Orchestration modernes. (Paris, 2/1856) 

Charpentier, Marc-Antoine (1643–1704) Francia barokk zeneszerző. 
M.-A. Charpentier: Règles de composition [Ms. Paris, Bibl. Nat. nouv.acq.fr.6355-6356] 

Cramer, Carl Friedrich (1752–1807) Német nyelvész, kiadó, zeneelméleti író és zeneszerző.  
[Georg Christoph Kellner:] Etwas von Tönen und Tonarten; in: Magazin der Musik (Hamburg, Cramer, 1786) 

Grétry, André-Ernest-Modeste (1741–1813) belga zeneszerző. 
A.-E.-M. Grétry: Memoires, ou Essais sur la Musique, 2. kötet (Paris, l’imprimerie de la République, 1797) 

Hand, Ferdinand Gotthelf (1786–1851) Német klasszika-filológus. 
F. G. Hand: Aesthetik der Tonkunst, Erster Theil. (Leipzig, Hochhausen und Fournes, 1837) 

Heinichen, Johann David (1683–1729) Német barokk zeneszerző és zeneteoretikus. 
J. D. Heinichen: Der General-Baß in der Composition. (Dresden, Autore, 1728)  

Heinse, Johann Jakob Wilhelm (1746–1803) Német esztéta és zene- és művészetelméleti író. 
J. J. W. Heinse: Hildegard von Hohenthal. 1. kötet, 55.old. (Berlin, 1795) 
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Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus (1776–1822) Német romantikus író, jogász, zeneszerző, zenekritikus  és 
karikaturista.    
E.Th.A. Hoffmann: Kreisleriana - 2. Teil. (1815)  
Magyar kiadás: E.Th.A. Hoffmann: Fantáziadarabok Callot modorában 2. (Budapest, Cartaphilus, 2007) Fordította: Győrffy 
Miklós, Halasi Zoltán, Horváth Géza) 

Junker, Carl Ludwig (1748–1797) Német zene- és művészetelméleti író, zeneszerző. 
C. L. Junker: Tonkunst. (Bern, 1777) 

Kircher, Athanasius (1602-1680) német tudós, polihisztor. 
 A. Kircher: Musurgia universalis (Romae, Corbelletti, 1650) 
Knecht, Justinus Heinrich (1752–1817) Német zeneszerző, orgonista és zeneteoretikus.  

J. H. Knecht: Allgemeiner musikalischer Katechismus [...]. (Biberach, Knecht, 1803) 
Koch, Heinrich Christoph (1749–1816) Német zeneteoretikus és lexikonszerkesztő.  

H. Chr. Koch: Kurzgefaßtes Handwörterbuch der Musik. (Frankfurt/Main, 1802) 
Marpurg, Friedrich Wilhelm (1718–1795) Német zenekritikus, zeneteoretikus és zeneszerző.  

F. W. Marpurg: Versuch über die musikalisches Temperatur. (Breslau, 1776) 
Masson, Charles (1660k-1725k) Francia teoretikus és templomi zenész. 

Ch. Masson: Nouveau Traité des Règles de la Composition de la Musique. (Paris, Ballard, 1697) 
Mattheson, Johann (1681–1764) Német zeneszerző, író, lexikonszerkesztő, diplomata és  zeneteoretikus.  

J. Mattheson: Das Neu-eröffnete Orchester. (Hamburg, Autoris, 1713) 
J. Mattheson: Der Vollkommene Kapellmeister. (Hamburg, Herold, 1739) 

Mizler, Lorenz Christoph von Kolof (1711–1778) Német orvos, matematikus, és zeneelméleti író.  
L. Chr. Mizler: Neu eröffnete Musicalische Bibliothek Oder Gründliche Nachricht nebst unpartheyischem Urtheil von 
musikalischen Schriften und Büchern, 1. kötet (Leipzig, Knuf, 1736-38) 

Quantz, Johann Joachim (1697–1773) Zeneszerző, fuvolaművész, II. Frigyes porosz király fuvolatanára. 
J. J. Quantz: Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen. (Berlin, Voss, 1752) 
Magyar Kiadás: J. J. Quantz: Fuvolaiskola (Budapest, Argumentum, 2011) Fordította: Székely András 

Rameau, Jean-Philippe (1683–1764) Francia barokk zeneszerző, zeneelméleti író.  
J.-Ph. Rameau: Traité de l'harmonie réduite à ses principes naturels. (Paris, Ballard, 1722) 

Ribock, Justus Johannes Heinrich (1743–c.1785) Német orvos és fuvolaépítő.  
J. J. H. Ribock: Über Musik, an Flötenliebhaber insonderheit; a Magazin der Musik-ban (Hamburg, Cramer,1783) 

Rochlitz, Johann Friedrich (1769–1842) Német drámaíró, zenetudós, zene- és művészetkritikai író. 
J. F. Rochlitz: Für Freunde der Tonkunst. (Leipzig, Cnobloch, 1824) 

Rousseau, Jean (1644–1699) Francia viola da gamba játékos, zenetudós és zeneszerző. 
J.-J. Rousseau: Méthode claire, certaine et facile pour apprendre à chanter la Musique. (Paris, Ballard, 1683) 

Schubart, Christian Friedrich Daniel (1739–1791) Német költő, újságíró, zeneelméleti író és zeneszerző.  
 Chr. F. D. Schubart: Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst. (Bécs, Degen, 1806) [keletkezett: 1784/85]. 
Schumann, Robert (1810–1856) Német romantikus zeneszerző és zenekritikus. 

R. Schumann: Neue Zeitschrift für Musik. (Leipzig, 3. Feb.1835) 43.old. 
Stössel, Johann Christoph & Johann David 18. században aktív könyvkiadók, könyvkereskedők. 

Kurzgefasstes Musicalisches Lexikon. (Chemnitz, Johann Christoph & Johann David Stössel, 1737) 
Sulzer, Johann Georg (1720–1779) Svájci esztéta és lexikonszerkesztő.  

J. G. Sulzer: Allgemeine Theorie der Schönen Künste. 5 kötet. (Leipzig, Wiedemannschen Buchhandlung, 1792) 
Vogler, Georg Joseph (1749–1814) Német zeneszerző, orgonista, tanár és teoretikus.  

G. J. Vogler: "Ausdruck (musikalischer)"; in: Deutsche Encyclopaedie oder Allgemeines Real-Wörterbuch aller Kuenste und 
Wissenschaften [...]. Band 2. (Frankfurt/Main, Varrentrapp und Wenner, 1779) 
G. J. Vogler: Système de Simplification pour les Orgues. [Ms. Mannheim, 1798]. 
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HANGNEMEK KÜLFÖLDI ELNEVEZÉSEI 
A kottákon, a különböző hanghordozókon, avagy az interneten megjelenő zeneművek 
hangneme legtöbbször nem magyarul van feltüntetve. Ezért hasznos ezeket a legfőbb idegen 
nyelveken megtanulnunk. 

 
 -isz -isz -isz -isz -isz -isz -isz 

DÚR 
MOLL 

MAGYAR  C D E F G A H 

 
 

-esz -esz -esz -esz -esz asz b 

 

 
 -is -is -is -is -is -is -is 

DUR 
MOLL 

NÉMET  C D E F G A H 

 
 

-es -es es -es -es as b 

 

 
 sharp sharp sharp sharp sharp sharp sharp 

MAJOR  
MINOR 

ANGOL  C D E F G A B 

 
 

flat flat flat flat flat flat flat 

 

 
 dièse dièse dièse dièse dièse dièse dièse 

MAJEUR 
MINEUR 

FRANCIA  Do / Ut Re Mi  Fa  Sol La Si 
 

 
bémol bémol bémol bémol bémol bémol bémol 

 

 
 diesis diesis diesis diesis diesis diesis diesis 

MAGGIORE 
MINORE 

OLASZ  Do Re Mi  Fa  Sol La Si 
 

 
bemolle bemolle bemolle bemolle bemolle bemolle bemolle 

 

Elnevezés Elnevezés eredete Jelentése Mire utal? 
DÚR A latin „durum” szóból kemény A hangnemek hangzásbeli 

jellegére utalnak. MOLL A latin „molle” szóból lágy 
MAJOR 

MAJEUR 
MAGGIORE 

 
nagy, 

nagyobb 
A dúr és moll hármashangzat 
alaphangjára épülő első tercre 

utalnak. 
(Erről később, a hangzatok 

fejezetben lesz szó.) 

MINOR 
MINEUR 
MINORE 

 kicsi, kisebb 
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KIS TERC (K3) – NAGY TERC (N3) 
A terc a zenében a diatonikus hangsor harmadik fokát jelenti, illetve azt a hangközt, amely az 
első fokot a harmadiktól elválasztja. 

Hogyan ismerjük fel? 
 Elnevezésük: törzshangsorban egymástól három fok távolságra levő hangokból ered. 
 Fekvésük: többnyire azonos, néha szomszédos. 
 Kottaképileg: mindkettő szomszédos vonalon vagy szomszédos vonalközben 

helyezkedik el. 
 

kis terc (k3) 
k3 = N2+k2 

nagy terc (N3) 
N3 = N2+N2 

 
Ha mindkét hangot 

leszállítjuk 
félhanggal, 

ugyanakkora 
távolság marad 

közöttük. 

A törzshangok 
között az 

alábbi 
helyeken van 
kis terc (k3) 

Ha mindkét hangot 
felemeljük 
félhanggal, 

ugyanakkora 
távolság marad 

közöttük. 

 
 Desz - Fesz 

 
    D   -    F 

 
 Disz - Fisz 

 
 Esz - Gesz 

 
 E - G 

 
 Eisz - Gisz 

 
 Asz - Cesz 

 
 A - C 

 
 Aisz - Cisz 

 
 B - Desz 

 
 H - D 

 
 Hisz - Disz 

 

Ha mindkét 
hangot leszállítjuk 

félhanggal, 
ugyanakkora 

távolság marad 
közöttük. 

A törzshangok 
között az alábbi 

helyeken van 
nagy terc (N3) 

Ha mindkét hangot 
felemeljük 
félhanggal, 

ugyanakkora 
távolság marad 

közöttük. 

 
 Cesz - Esz 

 
 C - E 

 
 Cisz - Eisz 

 
 Fesz - Asz 

 
 F - A 

 
 Fisz - Aisz 

 
 Gesz - B 

 
 G - H 

 
 Gisz - Hisz 

Ahol kis terc (k3) van a törzshangsorban, ott az 
egyik hangot távolabb kell vinnem a másiktól, 

hogy nagy terc (N3) legyen közöttük. 

Ahol nagy terc (N3) van a törzshangsorban, ott az 
egyik hangot közelebb kell vinnem a másikhoz, 

hogy kis terc (k3) legyen közöttük.  
Vagy  

a felsőt leszállítom, 
vagy  

az alsót felemelem. 

 
 C - Esz 

 
 Cisz - E 

 
 F - Ász 

 
 Fisz - A 

 
 G - B 

 
 Gisz - H 

 

Vagy 
az alsót leszállítom, 

vagy 
a felsőt felemelem. 

 
 Desz - F 

 
 D - Fisz 

 
 Esz - G  

 
 E - Gisz 

 
 Asz - C  

 
 A - Cisz 

 
 B - D  

 
 H - Disz 
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Ludwig van Beethoven (1770-1827) híres, V. „Sors” szimfóniájának (op.67) 
nyitómotívumában először lelépő nagy tercet (N3), majd lelépő kis tercet (k3) hallunk. 
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TISZTA KVART (T4) – TISZTA KVINT (T5) 
Kvart hangköz keletkezik egy első és ehhez 
képest negyedik fokon elhelyezkedő hang 
között. 

Hogyan ismerjük fel? 
 Elnevezésük: törzshangsorban 
egymástól négy fok távolságra levő 
hangokból ered. 
 Fekvésük: azonos vagy szomszédos. 
 Kottaképileg: az egyik vonalon, a 
másik vonalközben helyezkedik el 1 vonal és 
1 vonalköz távolságban. 

Kvint hangköz keletkezik egy első és ehhez 
képest ötödik fokon elhelyezkedő hang 
között. 

Hogyan ismerjük fel? 
 Elnevezésük: törzshangsorban 
egymástól öt fok távolságra levő hangokból 
ered.  
 Fekvésük: szomszédos vagy azonos. 
 Kottaképileg: vagy mindkettő 
vonalon vagy mindkettő vonalközben, 2 
vonal vagy vonalköz távolságban. 

tiszta kvart (T4) 
T4 = 2 N2 + k2 

tiszta kvint (T5) 
T5 = 3 N2 + k2 

Ha mindkét 
hangot leszállítjuk  

félhanggal, 
ugyanakkora 

távolság marad 
közöttük. 

A törzshangok 
között az 

alábbi 
helyeken van 
tiszta kvart 

(T4) 

Ha mindkét hangot 
felemeljük 
félhanggal, 

ugyanakkora 
távolság marad 

közöttük. 

 
Cesz - Fesz 

 
   C   -  F 

 
Cisz - Fisz 

 
Desz - Gesz 

 
  D  -   G 

 
Disz - Gisz 

 
   Esz - Asz 

 
   E   -  A 

 
Eisz - Aisz 

 
 Gesz - Cesz 

 
   G   -  C 

 
Gisz - Cisz 

 
 Asz - Desz 

 
   A  -   D 

 
Aisz - Disz 

 
    B  -  Esz 

 
    H  -   E 

 
Hisz - Eisz 

 

Ha mindkét 
hangot leszállítjuk 

 félhanggal, 
ugyanakkora 

távolság marad 
közöttük. 

A törzshangok 
között az 

alábbi 
helyeken van 
tiszta kvint 

(T5) 

Ha mindkét 
hangot felemeljük 

 félhanggal, 
ugyanakkora 

távolság marad 
közöttük. 

 
Cesz - Gesz 

 
    C   -  G 

 
Cisz - Gisz 

 
Desz - Asz 

 
    D  -  A 

 
 Disz - Aisz 

 
Esz - B 

 
    E  -   H 

 
  Eisz - Hisz 

 
Fesz - Cesz 

 
   F   -    C 

 
  Fisz - Cisz 

 
Gesz - Desz 

 
  G  -  D 

 
  Gisz - Disz 

 
Asz - Esz 

 
   A  -  E 

 
   Aisz - Eisz 

 

 

Az F-H között bővített kvart (B4), más néven 
Tritónusz található. Ezért szűkítenünk kell, 

hogy tiszta kvart (T4) legyen közöttük. 
Vagy 

a felsőt leszállítom, 
vagy 

az alsót felemelem. 

 
    F   -   B 

 
  Fisz  -  H 

 

 

A H-F között szűkített kvint (sz5), más néven 
Tritónusz található. Ezért bővítenünk kell, 

hogy tiszta kvint (T5) legyen közöttük. 
Vagy 

az alsót leszállítom, 
vagy 

a felsőt felemelem. 

 
    B   -   F  

 
     H  -  Fisz 
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Tiszta kvart (T4) lépéssel kezdődik a 
Szózat. 

Tiszta kvint (T5) lépéssel kezdődik a nemzetközileg 
ismert francia népdal (magyarul Hull a pelyhes…), 

amelyet Mozart is feldolgozott. 

 

 
 

TRITÓNUSZ 
A tritónusz ma a bővített kvart (B4) és a szűkített kvint (sz5) gyűjtőneveként használatos.  
Elnevezése a TRI - három, TÓNUSZ - hang szóösszetételből ered, és a három egymásra épített 
egészhangra utal. Pl.: F-G-A-H. Emiatt gyakorlatilag csak a bővített kvart (B4) lenne tritónusznak 
nevezhető, ugyanakkor hangzásuk egyezősége miatt a szűkített kvintet (sz5) is illetik ezzel az 
elnevezéssel. 
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KVINTKÖR 
Amennyiben tiszta kvint (T5) hangközöket építünk egymásra, akkor a tizenkettedik kvint után 
az alaphang hetedik oktávjával enharmonikus hangra érkezünk. A kvintkör kvintenként 
végigjárja az úgynevezett temperált hangsornak mind a tizenkét hangját, majd visszatér az 
alaphangra (ha az oktávkülönbséget nem vesszük figyelembe). 

 

  

 
 

Ha megfigyeljük, a tiszta kvint távolságra levő hangok sora a dúr hangnemek, valamint a 
kereszt és bé előjegyzések sorrendjét adja ki. 
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HÁRMASHANGZATOK 
Akkordnak vagy hangzatnak nevezzük a diatonikus hangsor több meghatározott fokának 
együttes megszólalását.  

Az összhangzattan foglalkozik az akkordok alapvető tulajdonságaival, funkcióikkal, az 
akkordfűzés és a szólamvezetés szabályaival.  

Hármashangzatok 

A hármashangzatokat azért nevezzük hármashangzatnak, mert három hangból állnak. A 
sorban egymást követő hangok kis terc (k3) vagy nagy terc (N3) távolságra helyezkednek el 
egymástól. 

Alaphelyzetben, vagyis amikor az I. fok egyben az akkord legalacsonyabb hangja is (más 
szóval: az alaphang van a basszusban), a hármashangzat az alaphang tercének nagyságától és 
kvintjének tisztaságától függően lehet:  

 
Egy zenei hang felhangsorában [ld. később] az oktávok és a kvint után az alaphangra épülő 
nagy terc (N3) a következő fok, amely megszólal. A felhangrendszer három legtöbbször 
előforduló hangját – alap, kvint, nagy terc – egymás után rendezve dúr akkordot kapunk. A 
fülünk emiatt érzi ezt a legkellemesebb hangzatnak.  

Üres hangzat 

Előfordul olyan eset, amikor a dúr vagy moll akkord terc nélkül szólal meg. Ezt üres 
akkordnak vagy hangzatnak hívjuk. 
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Egy adott alaphangra (a hangzat legalsó hangja) a megfelelő terceket egymásra építve 
megkapjuk a kívánt hangzatokat.  

(Terceket egymásra építve vagy mindegyik hang vonalon, vagy mindegyik vonalközben fog elhelyezkedni.) Pl.: 

        

dúr  moll szűkített bővített 
 

 

A hármashangzat fordításán értjük azt a műveletet, amelynek során alulra nem az alaphang, 
hanem annak a terce vagy kvintje kerül. 

 Egy hármashangzat első megfordításakor az alaphangot egy oktávval magasabbra 
helyezzük. Ekkor az akkord terce van alul. Elnevezése azért szextakkord, mert a 
legalsó és legfelső hangja között szext hangköz található (ellentétben az alaphelyzetnél 
előforduló kvinttel). 

        
dúr  moll szűkített bővített 

 Egy hármashangzat második fordításakor a tercet is egy oktávval magasabbra 
helyezzük. Ekkor az akkord kvintje van legalul. Elnevezése azért kvartszext-akkord, 
mert a legalsó hanghoz képest kvart és szext hangközök találhatók (ellentétben az 
alaphelyzetnél előforduló terccel és kvinttel). 

        
dúr  moll szűkített bővített 

 

FUNKCIÓK  
TONIKÁnak hívjuk egy hangsor első fokát és az arra épülő hármashangzatot is.  
DOMINÁNSnak (meghatározó) az ötödik fokát és az arra épülő hármashangzatot. 
SZUBDOMINÁNSnak (domináns alatti) a negyedik fokát és az arra épülő hármashangzatot. 
Egy adott hangnemben előforduló akkordok általában e három funkció köré csoportosulnak.  
A tonika-csoporthoz az I-III-VI,  
a dominánshoz a III-V-VII,  
a szubdominánshoz a II-IV-VI fokú hangzatok tartoznak. (A III. és a VI. foknak kétféle funkciója is 
lehet.)  
Ezeket a funkciókat jelölhetjük T, D és S betűkkel. 
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HANGKÖZFORDÍTÁSOK, KIEGÉSZÍTŐ 
HANGKÖZÖK  

Hangközfordításnak nevezzük azt a műveletet, amely során a hangköz alsó hangját egy tiszta 
oktávval (T8) feljebb, vagy a felsőt egy tiszta oktávval (T8) lejjebb helyezzük.  

A műveletből adódik, hogy egy hangköz és a megfordításából keletkező hangköz pontosan 
egy tiszta oktávra (T8) egészíti ki egymást. 

Kiegészítő hangközöknek hívjuk azt a két hangközt, amelyet ha egymásra építünk  

TISZTA OKTÁVOT (T8) 
kapunk. 

tiszta prím (T1) – tiszta oktáv (T8) 

kis szekund (k2) – nagy szeptim (N7) 

nagy szekund (N2) – kis szeptim (k7) 

kis terc (k3) – nagy szext (N6) 

nagy terc (N3) – kis szext (k6) 

tiszta kvart (T4) – tiszta kvint (T5) 

Kis hangköznek nagy a párja,  

tiszta hangköznek tiszta, 

szűkített hangköznek bővített 

és az őket jelölő számok összeadva mindig 9-et 
tesznek ki. 

 

 

 

 
 

FÉLHANG-
LÉPÉSEK 

SZÁMA
az adott 

hangközben

FÉLHANG-
LÉPÉSEK 
SZÁMA
az adott 
hangközben

+HANGKÖZ HANGKÖZ

B2

sz3

B7

sz8

B6

sz7

9N6k3

k7 B6

sz7

T8 12

11

10

N7

B7

sz8

T1

1 k2

N2

B1

sz2

3

2

0

4 N3 k6 8sz4 B5

5 T4 T5 7B3 sz6

6 B4 sz5 6sz5 B4

7 T5 T4 5sz6 B3

8 k6 N3 4B5 sz4

9 N6 k3 3B2

1

k7 N2 2

B1

sz3

11

10

N7 k2

12 T8 T1 0sz2
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KIS SZEXT (k6) – NAGY SZEXT (N6) 
Szext hangköz keletkezik egy első és ehhez képest hatodik fokon elhelyezkedő hang között. 

Hogyan ismerjük fel? 
 Elnevezésük: a törzshangsorban egymástól hat fok távolságra levő hangokból ered. 
 Fekvésük: többnyire szomszédos, ritkán azonos. 
 Kottaképileg: az egyik vonalon, a másik vonalközben helyezkedik el, 3 vonallal és 3 

vonalközzel távolabb. 
 

kis szext (k6) 
k6 = 3 N2 + 2 k2 

Mivel a kis szext (k6) a nagy terc (N3) kiegészítő hangköze, 
az egymás utáni hangközök számolása helyett lehet úgy is 
gondolkozni, hogy egy tiszta oktávot (T8) felugrunk, majd 

onnan leugrunk egy nagy tercet (N3) vagy fordítva.  
Alaphang+T8–N3 vagy Alaphang–N3+T8 

nagy szext (N6) 
N6 = 4 N2 + 1 k2 

Mivel a nagy szext (N6) a kis terc (k3) kiegészítő hangköze, 
az egymás utáni hangközök számolása helyett lehet úgy is 
gondolkozni, hogy egy tiszta oktávot (T8) felugrunk, majd 

onnan leugrunk egy kis tercet (k3) vagy fordítva.  
Alaphang+T8–k3 vagy Alaphang–k3+T8 

Ha mindkét 
hangot leszállítjuk  

félhanggal, 
ugyanakkora 

távolság marad 
közöttük. 

A törzshangok 
között az 

alábbi 
helyeken van 

nagy szext (N6) 

Ha mindkét 
hangot felemeljük  

félhanggal, 
ugyanakkora 

távolság marad 
közöttük. 

 
Cesz - Asz 

 
    C  - A 

 
  Cisz - Aisz 

 
  Desz - B 

 
    D   -   H 

 
Disz - Hisz 

 
  Fesz - Desz 

 
    F  -  D 

 
  Fisz - Disz 

 
  Gesz - Esz 

 
   G   -  E 

 
    Gisz - Eisz 

Ahol kis szext (k6) van a törzshangsorban, ott az 
egyik hangot távolabb kell vinnem a másiktól, hogy 

nagy szext (N6) legyen közöttük. 
Vagy 

az alsót leszállítom, 
vagy 

a felsőt felemelem. 

 
   Esz - C  

 
     E - Cisz 

 
    Asz  - F  

 
    A - Fisz 

 
    B  -  G  

 
    H - Gisz 

 

Ha mindkét 
hangot 

leszállítjuk  
félhanggal, 

ugyanakkora 
távolság marad 

közöttük. 

A törzshangok 
között az 

alábbi 
helyeken van 

kis szext  
(k6) 

Ha mindkét 
hangot 

felemeljük  
félhanggal, 

ugyanakkora 
távolság marad 

közöttük. 

 
    Esz - Cesz 

 
  E  -  C 

 
   Eisz - Cisz 

 
    Asz - Fesz 

 
  A  -  F 

 
  Aisz - Fisz 

 
     B - Gesz 

 
   H   -  G 

 
   Hisz - Gisz 

Ahol nagy szext (N6) van a törzshangsorban, ott az 
egyik hangot közelebb kell vinnem a másikhoz, hogy 

kis szext (k6) legyen közöttük. 
Vagy 

a felsőt leszállítom, 
vagy 

az alsót felemelem. 

 
     C  - Asz 

 
 Cisz – A  

 
   D  -  B 

 
  Disz - H 

 
      F - Desz 

 
 Fisz - D 

 
   G - Esz 

 
  Gisz  - E 
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kis szext (k6) lépéssel kezdődik a 
„Gerencséri utca”  

kezdetű magyar népdal. 

Nagy szext (N6) lépéssel kezdődik az  
„A part alatt” 

kezdetű magyar népdal. 

 

 

 

 

  



 

 87  

 

KIS SZEPTIM (K7) – NAGY SZEPTIM (N7) 
Szeptim hangköz keletkezik egy első és ehhez képest hetedik fokon elhelyezkedő hang között. 

Hogyan ismerjük fel? 
 Elnevezésük: törzshangsorban egymástól hét fok távolságra levő hangokból ered. 
 Fekvésük: többnyire szomszédos, ritkán azonos. 
 Kottaképileg: vagy mindkettő vonalon, vagy mindkettő vonalközben helyezkedik el, 4 

vonallal vagy vonalközzel távolabb. 

kis szeptim (k7) 
k7 = 4 N2 + 2 k2 

Mivel a kis szeptim (k7) a nagy szekund (N2) 
kiegészítő hangköze, az egymás utáni hangközök 
számolása helyett lehet úgy is gondolkozni, hogy 
egy tiszta oktávot (T8) ugrunk fel, majd onnan 

lelépünk egy nagy szekundot (N2) vagy fordítva. 
Alaphang+T8–N2 vagy Alaphang–N2+T8 

nagy szeptim (N7) 
N6 = 5 N2 + 1 k2 

Mivel a nagy szeptim (N7) a kis szekund (k2) 
kiegészítő hangköze, az egymás utáni hangközök 
számolása helyett lehet úgy is gondolkozni, hogy 
egy tiszta oktávot (T8) ugrunk fel, majd onnan 
lelépünk egy kis szekundot (k2) vagy fordítva. 

Alaphang+T8–k2 vagy Alaphang–k2+T8 
Ha mindkét 

hangot 
leszállítjuk  
félhanggal, 

ugyanakkora 
távolság marad 

közöttük. 

A törzshangok 
között az 

alábbi 
helyeken van 
kis szeptim 

(k7) 

Ha mindkét 
hangot 

felemeljük  
félhanggal, 

ugyanakkora 
távolság marad 

közöttük. 

 
  Desz - Cesz 

 
   D  -  C 

 
 Disz - Cisz 

 
  Esz - Desz 

 
   E  -  D 

 
   Eisz - Disz 

 
  Gesz - Fesz 

 
   G   -  F 

 
   Gisz - Fisz 

 
  Asz - Gesz 

 
   A   -  G 

 
   Aisz - Gisz 

 
    B - Asz 

 
   H  -  A 

 
  Hisz - Aisz 

 

Ha mindkét 
hangot 

leszállítjuk  
félhanggal, 

ugyanakkora 
távolság marad 

közöttük. 

A törzshangok 
között az 

alábbi 
helyeken van 
nagy szeptim 

(N7) 

Ha mindkét 
hangot 

felemeljük  
félhanggal, 

ugyanakkora 
távolság marad 

közöttük. 

 
  Cesz - B 

 
    C   -  H 

 
  Cisz - Hisz 

 
  Fesz - Esz 

 
    F   -  E 

 
   Fisz - Eisz 

Ahol kis szeptim (k7) van a törzshangsorban, 
ott az egyik hangot távolabb kell vinnem a 
másiktól, hogy nagy szeptim (N7) legyen 

közöttük. 
Vagy 

az alsót leszállítom, 
vagy 

a felsőt felemelem. 

 
 Desz - C  

 
   D - Cisz  

 
  Esz  - D 

 
     E - Disz 

 
 Gesz  - F  

 
    G - Fisz 

 
 Asz  - G  

 
A - Gisz 

 
    B  -  A  

 
     H - Aisz 

 

Ahol nagy szeptim (N7) van a 
törzshangsorban, ott az egyik hangot közelebb 
kell vinnem a másikhoz, hogy kis szeptim (k7) 

legyen közöttük. 
Vagy 

a felsőt leszállítom, 
vagy 

az alsót felemelem. 

 
C - B 

 
Cisz - H 

 
F - Esz 

 
Fisz - E 
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NÉGYESHANGZATOK 
A négyeshangzatokat azért nevezzük négyeshangzatnak, mert négy hangból állnak. A sorban 
egymást követő hangok kis terc (k3) vagy nagy terc (N3) távolságra helyezkednek el 
egymástól. 

Akkord felépítése 
Akkord elnevezése egymást követő 

tercek 

hármashangzat + 
alaphangra épülő 

szeptim 

alaphangra épülő 
hangközök 

szolmizálva 
ABC-s hangnevekkel  

(C-re építve) 

N3+k3+k3 
DÚR  
+ k7 

N3-T5-k7 
sz – t – r – f domináns szeptim 

akkord C – E – G – B  

N3+k3+N3 
DÚR  
+ N7 

N3-T5-N7 
d – m – sz – t dúr szeptim  

akkord C – E – G – H  

k3+N3+k3 
MOLL  
+ k7 

k3-T5-k7 
l – d – m – sz pentaton akkord  

(lá-dó-mi-szó szolmizációhoz 
csak a ré-t kellene hozzátenni, 
hogy kiadja a pentaton skálát) C – Esz – G – B  

k3+N3+N3 
MOLL  
+ N7 

k3-T5-N7 
l – d – m – szi moll szeptim  

akkord C – Esz – G – H 

k3+k3+k3 
SZŰKÍTETT 

+sz7 
k3-sz5-sz7 

szi – t – r – f szűkített szeptim 
akkord C – Esz – Gesz – Bebé 

k3+k3+N3 
SZŰKÍTETT 

+k7 
k3-sz5-k7 

t – r – f – l félszűk szeptim  
akkord C – Esz – Gesz – B 

N3+N3+k3 
BŐVÍTETT 

+N7 
N3-B5-N7 

d – m – szi – ti bővített szeptim  
akkord C – E – Gisz – H 

N3+N3+N3 
BŐVÍTETT 

+B7 
N3-B5-B7 C – E – Gisz – Hisz 

Mivel az akkord két szélső 
hangja (C-Hisz) enharmonikus, 

ezért ez nem tekinthető 
négyeshangzatnak 

A felhangsorban (ld. későbbi fejezet) megjelenő negyedik diatonikus fok a kis szeptim.A 
felhangrendszer négy legtöbbször előforduló hangját – alap, kvint, nagy terc, kis szeptim – 
egymás után rendezve domináns szeptimakkord jön létre, amely legmeghatározóbb 
négyeshangzat.  
A négyeshangzatoknak is vannak fordításaik. Elnevezéseik ugyancsak a legalul elhelyezkedő 
hangtól számított hangközök szerint történik, és általában az alaphelyzetben előforduló terc, 
kvint, szeptim hangoktól való eltérést jelzik. Néha egyetlen hangköz jelölése már a többit is 
predesztinálja.  

 Egy négyeshangzat első megfordításánál az akkord terce van a basszusban. Ekkor 
kvintszextakkordról beszélünk.  

 Egy négyeshangzat második megfordításámál az akkord kvintje van a basszusban, 
ekkor terckvartakkordról beszélünk.  

 Egy négyeshangzat harmadik megfordításánál az akkord szeptimje van a basszusban, 
ekkor szekundakkordról beszélünk.  

 
ÖSSZETETTEBB AKKORDOK 
A négyeshangzatokra épülő összetettebb akkordok az ötös-, hatos- stb. hangzatok.  
Az összetettebb akkordok közül a szeptimakkordot a 9. fokkal bővítő nónakkord a leginkább 
használatos, amely még tovább bővíthető a 11. vagy 13. fokkal. Ezek a hangzatok gyakran 
hiányos formában fordulnak elő, úgy hogy a legmagasabb fok alatti fokok egyike-másika 
kimarad a hangzatból. 
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AZ AKKORDOK MEGNEVEZÉSE ÉS JELÖLÉSEI 

Az akkordok nevezéktana többé-kevésbé egységes, összefüggő rendszert alkot, ám a jelölések 
a hangszeres gyakorlatnak megfelelően szerteágazó, gyakran többértelmű vagy 
ellentmondásos jelentésű elemeket is tartalmazhatnak. Ha a hangjegyes ábrázolástól 
eltekintünk, akkor két fő jelölésrendszerrel találkozhatunk: a barokk korszaktól kezdve 
széleskörűen alkalmazott számozott basszus jelöléssel, és a mai könnyűzene hangszeres 
gyakorlata során elterjedten használt betűs akkordjelzéssel.  

 

SZÁMOZOTT BASSZUS 

A számozott basszus jelölés eredetileg a lekottázott basszus szólam hangjegyei fölé írt 
számokkal azonosítja az akkordokat, mutatja a basszusra épített alaphelyzetű 
hármashangzattól való hangköz-eltéréseket. Az aktuális hangnemtől való eltérésekre a 
felsőindexbe kiírt módosítójelekkel utalnak. Az egyes akkordtípusokhoz tartozó 
számjelölések a következők: 

alaphelyzetű hármashangzat: /semmi/  
hármashangzat első fordítása (szextakkord): 6  

hármashangzat második fordítása (kvartszextakkord):  
alaphelyzetű négyeshangzat (szeptimakkord): 7  

négyeshangzat első fordítása (kvintszextakkord):  

négyeshangzat második fordítása (terckvartakkord):  
négyeshangzat harmadik fordítása (szekundakkord): 2  

 

Ennél természetesen sokkal többfajta jelölés létezik, mutatva a bonyolultabb akkordokat, 
késleltetéseket, stb. 

 

BETŰS AKKORDJELZÉS 

A betűs akkordjelölés egy hangnemjelzéssel kezdődik, amelyet az akkordtípus, valamint az 
esetleges fordítás megjelölése követ. 

Hangnemjelzésen a szükséges módosítójellel megtoldott alaphangot értjük (például A, C#, 
Eb). Dúr hangnem esetén a major szóból származó Maj, Ma, M rövidítéssel egyaránt 
találkozhatunk, de az alaphang nagybetűs jelölése modalitás nélkül is dúr hangnemre utal. 
Moll hangnem esetén a minor szóból származó min, mi, m jelölés egyaránt használatos, de az 
alaphang kisbetűs jelölése is moll hangnemre utal. Szeptimakkordok esetén viszont a major 
ill. minor megjelölés nem a hangnemre, hanem az akkord minősítésére vonatkozik (ld. a 
példákat). 

Az akkordtípust számjelölések, illetve azokat megelőző rövidítések azonosítják. Az egyes 
számjelölések a következő fokok megszólalását jelzik: 
 

 /semmi/ : 1-3-5 (hármashangzat)  
 2 : 1-2-3-5  
 4 : 1-3-4-5  
 5 : 1-5 (üres akkord)  

 

 6 : 1-3-5-6  
 7 : 1-3-5-7 (szeptimakkord)  
 9 : 1-3-5-7-9 (nónakkord)  
 11 : 1-3-5-7-11  
 13 : 1-3-5-7-13  
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A számjelölések előtt alkalmazott rövidítések a következők lehetnek: 

 dom : a domináns (dominant) akkord jele, a dom7 akkordjelzés helyett azonban a 
legtöbbször csupán a 7 szám jelöli a domináns szeptimakkordot, vagyis a rövidítés 
elhagyható;  

 aug : a bővített (augmented) akkord jele, a bővítés jelzésére néha a + jelet is 
használják;  

 dim : a szűkített (diminished) akkord jele, a szűkítés jelzésére néha a 0 számjegyet is 
használják;  

 sus : a késleltetett (suspended) akkord jele, sus2 esetén a terc helyett szekundot, sus4 
esetén a terc helyett kvartot játszunk, majd a hangzat rögtön oldódik a megfelelő dúrra 
vagy mollra;  

 add : az akkordhoz adott további (added) vagy módosított fokok jelzésére szolgál.  

Ezen kívül az akkordjelzés kiegészülhet az egyes fokok módosításának jelzésével, ami rendre 
a megfelelő módosítójel és a fokszám hozzáírását jelenti. Az akkordfordításokat a betűs 
akkordjelölésben a basszus hang konkrét megnevezésével jelezzük, amit az akkordjelölést 
követő / jel után írunk. Stilisztikai megjegyzés, hogy a basszus kivételével a hangnemjelzés 
követő valamennyi kiegészítő jelet szokás a felső indexbe írni. 

Akkord Megszólaló hangok Akkordtípus 

C C + E + G dúr akkord 

Cm, c C + Eb + G moll akkord 

Cdim, C0 C + Eb + Gb szűkített akkord 

Cdom7, C7 C + E + G + B domináns szeptim akkord 

CM7 C + E + G + H dúr szeptim akkord 

Cm7 C + Eb + G + B moll szeptim akkord 

CM7+5 C + E + G# + B bővített kvintű domináns szeptimakkord 

Cm7b5 C + Eb + Gb + B félszűk szeptimakkord 

Cdim7 C + Eb + Gb + Bebé szűkített szeptim akkord 

C9 C + E + G + B + D nónakkord 

Cm9add7# C + Eb + G + H + D  

Cm7add11 C + Eb + G + B + F  

C13add9b5b C + E + Gb + B + Db + (F) + A  
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FELHANGOK, TISZTA HANGKÖZÖK 
Akusztikusan tiszta hangközöknek hívjuk a felhangrendszeren alapuló hangközöket. 

A felhangsor egy zenei hang részhangjainak sorozata, amelyek az alaphang frekvenciájának 
egészszámú többszörösei.  

 
Hányadik 
felhang 

Frekvencia 
arány 

Távolsága 
az előző 
hangtól 

Zenei 
hangban 
ábrázolva 

 16   C 
 15 : 16 k2 
 15 H 
. 

… … … … 
. 

10 E 
. 9 : 10 kis N2 

9 D 
 8 : 9 nagy N2 
 8 C 
 7 : 8 … 

 

7 B 
6 : 7 … 

6 G 
5 : 6 k3 

5 E 
4 : 5 N3 

4 C 
3 : 4 T4 

3 G 
2 : 3 T5 

2 C 
1 : 2 T8 

1 C 
  

 

Két zenei hang annál jobban szól együtt, minél gyakrabban találkoznak a hanghullámaik. 

A kétszeres rezgésszámú hangokat a fülünk nagyon hasonlónak értékeli. Két ilyen hang 
viszonya  

TISZTA OKTÁV (T8). (Pl.: 1:2, 2:4, 4:8, 3:6, stb. felhangok között) 
 

TISZTA KVINT (T5) szólal meg egy alaphang rezgésszámához képest két- és háromszoros 
rezgésszámú hangok között. 

Ez a második legfontosabb hangköz. Ez is nagyon jól szól együtt, a tiszta kvint hangköz a 
hangzatok (akkordok, harmóniák) fontos alkotórésze. 

A hegedű, a brácsa (mélyhegedű), a cselló (gordonka) és a mandolin szomszédos húrjait 
kvint hangközökre hangolják. 

 

TISZTA KVART (T4) szólal meg egy alaphang rezgésszámához képest három- és négyszeres 
rezgésszámú hangok között. 

Mivel a Tiszta kvint (T5) kiegészítő hangköze, hangzása ahhoz hasonlóan jó. 

Kvart hangközre hangolják a nagybőgő és a basszusgitár húrjait, illetve egy-egy 
hangköz kivételével a lant és a gitár húrjait is. 
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NAGY TERC (N3) szólal meg egy alaphang rezgésszámához képest négy- és ötszörös 
rezgésszámú hangok között. 
 

KIS TERC (k3) szólal meg egy alaphang rezgésszámához képest öt- és hatszoros 
rezgésszámú hangok között. 
 

NAGY SZEKUND (N2) -ból két akusztikusan tiszta létezik. 

Az egy alaphang rezgésszámához képest nyolc- és kilencszeres rezgésszámú hangok között 
létrejövő nagy NAGY SZEKUND, és  

egy alaphang rezgésszámához képest kilenc- és tízszeres rezgésszámú hangok között létrejövő 
kis NAGY SZEKUND. 
 

KIS SZEKUND (k2) egy alaphang rezgésszámához képest tizenöt- és tizenhatszoros 
rezgésszámú hangok között szólal meg. 

 

 

Egy hangszeren keletkező hang általában összetett hang, amely az alaphangból és a felhangok 
különböző arányából tevődik össze.  

A hangszínt az határozza meg, hogy milyen arányban vannak jelen egy hangban a felhangok 
(és egyéb zörejek). 

 

Minél közelebb van egy felhang az alaphangjához, annál kellemesebben szól együtt vele. 

Ezeket a hangközöket értékeli fülünk konszonánsnak, tehát jól egybecsengőnek. A 
középkorban csak az oktávot, a kvintet és a kvartot tekintették konszonánsnak, a 
reneszánszban már a tercet is. 

Disszonáns, tehát kellemetlen érzetet keltő hangközök – mint például a szekundok – a 
távolabbi felhangok között jönnek létre. 
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HANGOLÁSI RENDSZEREK 
Az emberi fül szeret a felhangrendszeren alapuló tiszta hangközöket hallani. Főképp az első 
pár (tiszta oktáv (T8), tiszta kvint (T5), nagy terc (N3)) felhang tisztasága meghatározó. 

Amennyiben akusztikusan tiszta kvint (T5) hangközöket építünk egymásra, akkor a 
tizenkettedik kvint hangmagassága magasabb lesz annál a hangnál, amely az alaphang hetedik 
oktávja.  

Négy akusztikusan tiszta kvint (T5) sora szintén magasabb hangot fog eredményezni, mint 
egy tiszta nagy terc (N3) ugyanabba az oktávba transzponálva. 

 

A 12 egymásra épített tiszta kvint (T5) és  

a 7 egymásra épített tiszta oktáv (T8)  

között található eltérést  

Püthagoraszi kommának nevezzük. 

Püthagoraszi komma nagysága 23,46 cent. 

 

 

Centnek hívjuk a kis szekund (k2) 100-ad 
részét. Jele: C 

(Jelen esetben olyan kis szekundról (k2) beszélünk, 
amely a tiszta oktávot (T8) 12 egyenlő részre osztja.) 

 

A 4 egymásra épített tiszta kvint (T5) és  

az azzal közös oktávba transzponált nagy terc (N3) között 
található eltérést 

szintonikus vagy didümoszi kommának  
nevezzük. 

Szintonikus vagy didümoszi komma nagysága 21,506 cent. 

 

Püthagorasz (Kr.e.570k–496k) ión származású filozófus, matematikus. 

Didümosz (Kr.e. 1. század) alexandriai zenetudós. 

A püthagoraszi és szintonikus komma létezése a hangolás alapproblémája. A különféle 
hangolási rendszerek ezen eltéréseket kívánják különböző kompromisszumokkal elrejteni. 

Ez a probléma főképpen a billentyűs hangszerek hangolását keseríti meg, hiszen lehetetlenné 
teszik az összes hangköz tiszta hangolását. Ha az összes kvintet tisztára hangolnánk, az 
oktávok nem lennének tiszták, ha a terceket hangolnánk tisztára, a kvintek nem lennének 
tiszták, stb. Ezért a különböző korokban különböző megoldásokat találtak a kommák okozta 
különbségek elrejtésére, kiküszöbölésére. 

A főbb hangolási rendszerek a következők. 
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TISZTA HANGOLÁS 

- Az alaphangsoron belül tökéletes, egészszámú frekvenciaviszonyok. 

- csak egyetlen hangnemben tiszta, ott sem minden fordulat 

C  D  e  F  G  a  h  C 

 8 : 9  9 : 10  15 : 16  8 : 9  9 : 10  8 : 9  15 : 16  

 
nagy 

egészhang 
 

kis 
egészhang 

 félhang  
nagy 

egészhang 
 

kis 
egészhang 

 
nagy 

egészhang 
 félhang  

 204 C  182 C  112 C  204 C  182 C  204 C  112 C  

 

A tiszta hangolás a felhangsor hangközeit használja: tiszta oktáv (1:2), tiszta kvint (2:3), tiszta 
kvart (3:4), nagy terc (4:5), kis terc (5:6), nagy egészhang (8:9), kis egészhang (9:10) és 
diatonikus félhang (15:16). (A 7 és 11-13 részhangok nem kerülnek felhasználásra.) 

Ezen hangolást alkalmazva a hangszer abszolút tisztán szól, ugyanakkor csak egyetlen 
hangnemben. Ráadásul ebben az egyben sem tiszta minden frekvenciaviszony (például a D-A 
kvint). Más hangnemekben, de még azon az egy hangnemen belül bizonyos fordulatokat az 
ilyen módon hangolt hangszereken gyakorlatilag nem lehet játszani. 

 

PÜTHAGORASZI HANGOLÁS 

- A középkor hangolási rendszere. 
- Több hangnemben is lehet benne elfogadhatóan játszani.   

A püthagoraszi hangolás 11 kvintet tisztán hagy, egyetlen kvintet szűkít be a püthagoraszi 
kommával. Így 3 viszonylag tiszta nagy terc (A-Fisz, E-Cisz, H-Gisz), és 9 tág nagy terc jön 
létre. Ekkoriban a dallamok vagy egyszólamúak voltak, vagy többszólamúság esetén 
leginkább kvint, kvart és oktáv hangközökben mozogtak a szólamok. Emiatt nem volt fontos, 
hogy a tercek nagy része tiszta legyen. 

 

KÖZÉPHANGÚ TEMPERÁLÁS 

- A reneszánszban használt hangolási mód. 

- Az F, C, G, D alaphangnemek majdnem tökéletesen tiszták. 

A reneszánsz beköszöntével sok egyéb mellett a nagy terc (N3) felfogása is megváltozott: míg 
a középkorban disszonánsnak tartották, most konszonáns-szerepű lett. A középhangú 
temperálásban a kvintkör 11 kvintje valamivel szűkebb, mint a tiszta kvint, ezáltal közülük 4 
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együtt tisztán vagy majdnem tisztán kiad egy nagy tercet. A kvintkör 12. kvintje mindezek 
miatt jóval tágabb, így hamissága miatt "farkaskvint"-nek hívják. Minden olyan nagy terc, 
amelynek kvintlánca tartalmazza a farkaskvintet, szintén használhatatlanul hamis.  

Ha a 11 kvintet a szintonikus komma 1/4-ével szűkítjük, akkor a használható tercek mind 
pontosan tiszták lesznek. Ezt a hangolást negyedkommás középhangú temperálásnak nevezik. 
Gyakran alkalmazott temperálások még az ötöd-, hatod-, kétheted- és harmadkommás 
középhangú temperálások, amelyeknél a 11 kvintet a szintonikus komma megfelelő 
töredékével szűkítik.  

   

JÓLTEMPERÁLT HANGOLÁS 

- barokk korban, klasszikában, romantikában használt hangolási rendszer 

- minden hangnemben lehet elfogadhatóan játszani, eltérő félhangviszonyok mellett 

A jóltemperált hangolás (a latin temperare – mérsékelni, finomítani, beállítani szóból) 
fogalma alatt zenei temperatúrák, hangolások egész sorát értjük. 

A jóltemperált hangolások közös jellemzője az, hogy nincs bennük olyan hangköz, amelyik a 
tiszta hangolástól elfogadhatatlan mértékben eltérne, így minden hangnem használható. A 
jóltemperált hangolásban a hangnemek jellege és karaktere eltérő.  

    

 

Johann Sebastian Bach híres "Das Wohltemperierte Klavier” 
című műve címlapján is egy ilyen hangolási rendszert jelenik 
meg, amelyben a kötet különböző, akár – az akkoriban csak 

kevéssé használt – sok kereszt vagy bé előjegyzéssel rendelkező 
hangnemben íródott darabjai is jól szólnak. 

Számos zeneszerző és zenetudós dolgozott ki különböző jól temperált hangolási szisztémát, 
mint például Andreas Werckmeister, Johann Philipp Kirnberger, Jean-Philippe Rameau és 
Francesco Antonio Vallotti.  
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KIEGYENLÍTETT VAGY EGYENLETES LEBEGÉSŰ HANGOLÁS 

- XX. századtól használatos hangolási mód. 

- A tiszta oktáv (T8) 12 egyenlő részre való felosztása. Minden félhang ugyanazon, 
nem egészszámú viszonyban van egymással. 

A kiegyenlített hangolásnál az összes kvintet a püthagoraszi komma 1/12 részével szűkítik, 
így az oktáv 12 matematikailag pontosan egyenlő nagyságú félhanglépésre oszlik. Az így 
hangolt hangszer az oktávon kívül egyetlen más tiszta hangközt sem tartalmaz. Az eltérések 
jól hallhatók is, ám a mai zeneesztétikai felfogás szerint ez elfogadható. 

 
Ugyan a kiegyenlített hangolást elméletileg már régóta ismerték, gyakorlati okokból mégis 
csak a XX. század elején kezdett elterjedni. Általánossá válásával az új kompozíciók esetében 
jelentőségét vesztette a hangnemi jelleg, mivel a különböző hangnemek e tekintetben immár 
nem szólnak eltérően. Ugyanezen okból a régebbi művek kiegyenlített hangolású 
hangszereken való előadásakor gyakran a kompozíció jelentős művészi aspektusai tűnnek el a 
hangnemek azonossága miatt. 
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EGY KIS ZENESZERZÉS 
Természetesen a zeneszerzés nagyon összetett feladat, de ennek néhány összetevőjével 
játszatunk mi is. 

Zenésítsük meg a saját nevünket!  

Ehhez az ABC-s hangokat vagy az abszolút szolmizáció hangjait vehetjük igénybe. 

 

C C, K  Do D 
D D  Re R 
E E, É  Mi M 
F F  Fa F 
G G  Sol S, SZ 
A A, Á  La L 
H H  Si S, SZ 
B B  Ut U 

ESZ S, SZ  Ti T 
 

Így például a saját nevemből a következő betűket tudom felhasználni: 

 
        B       A       L(a) OG      H    V E       R(e)   A 

 

Természetesen a hangokat más fekvésekbe is helyezhetjük, pl.: 

 
 

Válasszuk ki a legjobban tetszőt, adjunk neki ritmust és osszuk be ütemekbe! Pl.: 

 
 

Így kaptunk egy témát, amelyet többféleképpen variálhatunk: 

 

TRANSZPONÁLÁS 
A dallam áthelyezése változatlan hangközökkel más magasságba. Pl.: 
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TÜKÖRFORDÍTÁS 
A dallamban előforduló hangközöket ellenkező irányban lépjük meg. Pl.: 

 
         N7 – T8 – k7 – k6   – T4 – N2-T4       - H hangra tükrözve: 

            

RÁKFORDÍTÁS 
A dallamot hátulról előrefele írjuk vagy játsszuk le. Pl.: 

 

RÁKTÜKÖR VAGY TÜKÖRRÁK FORDÍTÁS 
Ez a rákfordítás tükörfordítása vagy a tükörfordítás rákfordítása. Pl.: 

 

AUGMENTÁLÁS 
A dallam ritmusértékeit duplájára vagy többszörösére növeljük. Pl.: 

 

DIMINUÁLÁS  
A dallam ritmusértékeit felére vagy töredékére csökkentjük. Pl.: 

 
Természetesen az augmentált és a diminuált változatokat is lehet rákba, tükörbe, ráktükörbe 
tenni vagy transzponálni. 

A témán kívül ezek közül kiválaszthatjuk, hogy melyeket szeretnénk a darabban szerepeltetni 
és a köztük levő részeket tetszőlegesen, esetleg dallammotívumokat felhasználva kitölthetjük. 
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