Blaskó Csaba

Fodor Sámuel „Neti Sándor”
kalotaszegi prímás játéktechnikai
elemzése

Budapest
2012

Tartalomjegyzék
I. Bevezetés
I. 1. Életrajz

1
3

II. Hangszertartás, vonótartás

5

II. 1. Hangszertartás, bal kar

6

1.1 Csukló

8

1.2 Ujjak (1, 2, 3, 4.)

11

1.3 Hüvelykujj

13

III. A bal kéz mozgásai

15

III. 1. Az ujjak emelése és ejtése (billentés)

15

III. 2. Vízszintes irányú mozgások

15

2.1 Glisszandó

15

2.2 Húrváltás

15

2.3 Fekvésváltás

15

2.4 Vibrátó

16

2.5 Ujjrend

18

IV. Jobb kéz

19

1. Váll, könyök, csukló

19

2. Vonótartás

20

3. Összegzés

23

V. Dallampéldák elemzése

25

V. 1. Díszítmények

25

1.1 Alsó-felsı váltóhangok

25

1.2 Körülírás

25

1.3 Glisszandó

26

1.4 Felfutások

26

1.5 Kettıs, hármas és négyeshangzatok

26

1.6 Zárlatok

26

1.7 Oktávtörés

26

1.8 Augmentálás, diminuálás

27

1.9 Közjáték

27

1.10 Vibrátó

27

V. 2. Dallampéldák

28

2.1 Hajnali: „Édesanyám adjon Isten jó estét”

28

2.2 Csárdás: „Fehér fuszulykavirág”

30

2.3 Csárdás: „Fehér fuszulykavirág”

31

2.4 Szapora: „Fehér fuszulykavirág”

32

2.5 Legényes

33

VI. Összefoglalás

35

VII. Irodalomjegyzék

36

VIII. Függelék

37

Bevezetés
Dolgozatom témája egy kalotaszegi prímás (Neti Sándor) játékának elemzése. Több ok
vezérelt a megírásánál. Nagyon kevés hangszeres elemzés jelent meg ebben a témában, és
ezek is inkább a játszott dallamok közlésére vonatkoznak, semmint a hegedőjáték mikéntjére.
Mára a népzenész szakma elérkezett ahhoz a ponthoz, amikor már ezek a tanulmányok nem
nélkülözhetıek. Az oktatás és a gyakorló zenészek szempontjából is nagyon fontos, hogy
ezek az elemzések megszülessenek, hiszen az alap-, közép- és felsıfokú oktatásban tíz-tizenöt
prímás játékmódját tanítjuk. Gyakorlatilag lehetetlen ennyi zenész játékmódját egyforma
(magas) szinten ismerni, és ezért mindenképpen szükségesek lennének olyan segédanyagok,
amelyek segítik az oktatást-tanulást.
„Olyan ez, mintha a zenetudós szerinti ideális népzenei jelenségek – dallamok,
játékmódok, dallamvariánsok – kutatását a népi zenész szerinti ideális jelenségek,
változatok vizsgálatával, megkeresésével egészítenénk ki.”1
Néhány szót Sanyi bácsihoz főzıdı kapcsolatomról. A 80-as évek elején kezdtem el tıle
tanulni, győjteni, és ez a folyamat a haláláig tartott. Egyre mélyülı baráti viszony főzött
egymáshoz minket. A fiával (Sanyika), akivel egy évben születtem, együtt tanultuk Sanyi
bácsitól a mesterséget egészen Sanyi bácsi 2004-ben bekövetkezett haláláig. A 90-es években
már megszőnt közöttünk a győjtı vs. „adatközlı” viszony, és mester tanítvány kapcsolattá
alakult, Sanyi bácsi szinte második fiának tekintett. Amikor tehette vitt magával muzsikálni,
és én természetesen nagy örömmel mentem.
Ezt azért tartom fontosnak elmondani, hiszen bármilyen győjtés kapcsán (tánc, zene,
ének) felmerül a hitelesség kérdése. Természetesen itt elsısorban – dolgozatom kapcsán – a
játékmódra, hangszerkezelésre és magára a győjtıre (mint késıbbi továbbörökítıre)
gondolok. Szinte mindenki, aki győjtött már népzenét ismeri azt a jelenséget, miszerint az
„adatközlı” másként muzsikál (énekel, táncol stb.) a győjtés alkalmával, mint tenné azt
olyankor, amikor nem tudja, hogy figyelik (győjtik). Úgy gondolom nem nehéz belátni azt,
hogy ezek a körülmények, még akár extrém mértékben is módosíthatják a játékmódot, tehát a
győjtés eredményét is.

1

Stachó László: „A bartóki generációk után: paradigmaváltás a népzenekutatásban?” Szeged 2006. március, 32–
37. Korábbi közlése: „Lesz-e paradigmaváltás a népzenekutatásban?” In: Bárth M. János (szerk., 2002):
Adsumus – tanulmányok a III. Eötvös Konferencia elıadásaiból. Budapest: Eötvös Collegium, 63–70.
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A következı idézetben a zenei hitelességgel kapcsolatban Pávai István harmonizálási
megoldásokról ír, de nyugodtan kiterjeszthetı prímások játékára is.
„Zeneileg hiteles anyagnak azt nevezem, amelynek harmóniai megoldásait egy
tapasztalt, hangszeres tudását a hagyományból örökölt, jó képességő falusi népzenész
utólag visszahallgatva helyeseknek ítéli, az improvizációból származó eltérı variánsokra
pedig azt mondja, hogy ‚így is lehet’. […]
A zenei anyag hitelességét két személyi tényezı is befolyásolja. Ezek egyike az
adatközlı, másik a győjtı.
Az adatközlı hitelessége
Az adatközlıt harmóniai szempontból és a helyi hagyomány vonatkozásában akkor
tekinthetjük hitelesnek, ha beleszületett vagy kiskorától benne élt ebben a kulturális
környezetben, hangszerismeretét, dallamtudását a szájhagyományból örökölte, olyan
hangszeregyüttesnek tagja, amelyben eltöltött kellı idıt ahhoz, hogy abba tökéletesen
integrálódjék. […]
A győjtı hatása az adatközlıre […]
A rendszeresen muzsikáló, a falu által megbecsült cigányzenész magát professzionistának
tartja, ugyanakkor a győjtırıl is úgy tudja, hogy szakember, aki talán ellesi szakmájának a
titkait. Ebben az esetben elıfordulhat, hogy az adatközlı tudatosan másként muzsikál […]
Az adatközlı azonban a győjtı szerepét ellenkezı elıjellel is félreértheti. Barátot vagy
„kollégát” lát benne, akinek a rendelkezésre álló kis idı alatt minél többet szeretne mutatni
tudásából.”2

Azt gondolom a győjtésnek, tanulásnak, késıbbi tanításnak minden szempontot
figyelembe véve leghitelesebb formája az, amikor sem a győjtıt (tanítványt), sem az
adatközlıt (mestert) nem befolyásolják sem külsı (helyszín, mikrofon, fizetség stb.), sem
belsı (emocionális) körülmények. Ehhez persze sok együtt eltöltött idı, szoros emberi
kapcsolat szükséges. Nekem sikerült ilyen kapcsolatba kerülni Sanyi bácsival, és úgy érzem
(ezeket a szempontokat is figyelembe véve), hiteles képet tudok nyújtani hegedőjátékáról.

2

Pávai István: „Sajátos szempontok az erdélyi hangszeres népi harmónia vizsgálatában”. In: A magyar népi
tánczene. Tanulmányok. Szerkesztette: Virágvölgyi Márta–Pávai István. Planétás Kiadó, Budapest 2000, 162—
163, 165–166.
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Életrajz
Fodor Sámuel „Neti Sándor” 1922. április 2-án született Gyaluban (Kolozs megye).
Édesanyját (szucsági születéső) Fodor Netinek hívták, innen örökölte a családnevét késıbb a
„Neti”ragadványnevet. Édesapja Zágor („Mácsuj”) Sámuel szintén prímás volt. Mivel szülei
hamar szétváltak (hivatalosan nem voltak házasok), kicsi gyermekként édesanyja családjához
került Szucságba. A „Sándor” nevet késıbbi nevelıapjától örökölte.
Hegedülni hat évesen kezdett, eleinte apja, majd anyai nagyapja Fodor János foglalkozott
vele. Tizenkét évesen már muzsikált, elsı brácsása Sztojka János volt, bıgısét Antal
Lajosnak hívták. Idıközben édesanyja férjhez ment, így 18 éves korában Gyerımonostorra
költöztek. Késıbb nagybátyja, Varga Péter „Zöldes”, (aki idısebb Varga Ferenc „Csipás”
brácsása volt) elvitte Csipáshoz tanulni. Együtt tanultak Csipás nagyobbik fiával, ifj.Varga
Ferenccel.
Behívták katonának, de mivel a második bécsi döntés Magyargyerımonostort
Romániának hagyta, a katonaság elıl visszaszökött Szucságba, ami akkor ismét
Magyarországhoz tartozott.
1945-ben nısült meg, egy szucsági disznópásztor leányát vette el. Ezután főtıként
dolgozott a kardosi malomban, ahol azért kapta az állást, hogy a vállalat népi zenekarának
tagjaként muzsikáljon. Elmondása szerint nem végeztettek vele nehéz munkát. 1960-ban
elvált és Egeresre költözött. Itt ismerkedett meg második feleségével, Jónás Olgával. Tıle
született egyetlen gyermekük (1967-ben), ifj. Fodor Sándor. Itt éltek 1977-ig, ekkor házat
vettek Kisbácsban, és oda költöztek. Fiát elkezdte hegedülni tanítani, késıbb beíratta
zeneiskolába Kolozsvárra.
Állandó zenekara nem volt, de több bandával is rendszeresen játszott, gyakorlatilag a
muzsikálásból tartotta el a családot. Ebben az idıben teljesedett ki muzsikusi egyénisége, és
lett Kalotaszeg egyik leghíresebb prímása. 2004. október 20-án hunyt el.
„Fodor

Sándor

„Netti”

mozgalmas

cigánymuzsikus

életpályáját

meghatározta

pályatársaihoz mérten kivételesen hosszú élete és nagyfokú fizikai és szellemi mobilitása.
Abban a korszakban született és nevelkedett, amikor a hagyományos hangszeres népzene
még virágkorát élte, abban a korszakban volt érett felnıtt, amikor ezt a tanult tudását
kamatoztathatta, de – mivel egy jó cigánymuzsikus szőkebb-tágabb, különbözı etnikumú
közössége zenei igényének teljes körő kielégítésére törekszik – felvállalta az újabb
divathullámokat is, és végül abban a korszakban öregedett meg, amikor az új zenei ízlésvilág
gyökeresen átalakította Kalotaszeg zenei kultúráját.
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Élete egyik nagy, többször emlegetett fájdalma, hogy tanúja volt zenésztársadalma,
generációja kihalásának, tudatában volt annak, hogy ı az utolsó. Ugyanakkor szakmailag és
emberileg sikeres és kiteljesedett életet mondhatott a magáénak, intelligens emberként –
pályatársai többségétıl eltérıen – mindig is jól kezelte anyagi helyzetét. Csodálták virtuóz és
tiszta hegedőjátékát, szinte kimeríthetetlen zenei repertoárját, szerették szolgálatkész,
közvetlen és humoros modorát, nyitott életvitelét, így mindig sikerült kivívja hallgató
közönsége tetszését és tiszteletét.
A hagyományos kalotaszegi cigányzenész életmódot élı Fodor Sándor, az amúgy is
nagyfokú társadalmi mobilitásáról ismert vidék legmobilisabb személyei közé tartozott.
Muzsikált Kalotaszeg szinte valamennyi településén (még a havasi mócoknak is), majd az
1980-as évektıl, a táncházmozgalom „sztár-adatközlıjeként” megfordult erdélyi és
magyarországi táncházakban, néptánc-táborokban, de járt Nyugat-Európa több államában,
illetve többször az Amerikai Egyesült Államokban.
Maga sem tudta felsorolni, hogy hány zenésszel muzsikált együtt, hegedőjátékát hatalmas
mennyiségő győjtés, több kiadott hanglemez és filmfelvétel ırzi. 1998-ban a Magyar
Kulturális Örökség Minisztere a Népmővészet Mestere címmel tőntette ki. És mindezen
szakmai siker és anyagi megbecsülés ellenére egyforma lelkesedéssel és kedvvel tudott
muzsikálni a New York-i Metropolitan-ban, a bodonkúti vagy szucsági bálban, az inaktelki
vagy mérai lakodalomban, a budapesti vagy kolozsvári táncházban. Értelmes ember lévén
érezte a különbséget a helyszín és a közönség viszonylatában, viszont az igazi nagy
muzsikusokhoz méltóan sohasem tett különbséget a zenei elıadásmódban.
Élete utolsó évtizedeiben tanítványok százaival foglalkozott, a maga egyszerő, de szívbıl
jövı pedagógiai módszertanával: kivel saját otthonában, kivel a különbözı tánceseményeken,
táborokban, kivel az együttmuzsikálás folyamatában. Ahogy öregedett, szokásává vált egyegy táncrend behúzása után elkiáltani magát: „Száz évig!” Közel volt… Nyugodj békében,
Sanyi bácsi!”[…]3

3

Könczei Csongor: A kalotaszegi cigányzenészek társadalmi és kulturális hálózatáról. Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest 2007, 222—223.
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Hangszertartás, vonótartás
Mielıtt erre a két témára rátérnék fontos néhány mondatot szólni a testtartásról, hiszen a
helytelen játszóhelyzet korlátozhatja a szabad mozgást, és természetellenes tartást idézhet elı.
A helyes tartás adja a biztos alapot a megfelelı hegedőtartáshoz.
A helyes testtartás legfontosabb ismérve a természetesség. Kerüljük el a láb, térd, csípı,
váll, könyök, csukló, ujj ízületek bármilyen irányú görcsös elfordítását, hiszen ezek
fölösleges, és – az egészségre is – káros izomfeszültségeket okoznak. Célszerő, hogy az
összes ízület középhelyzetben legyen, ezáltal biztosítva a könnyed mozgást.
A lábak elhelyezésére célszerő az ún. egyensúlyos terpeszállást használni (tanítani), ami
lehetıvé teszi az állandó stabil pozíciót, esetenként az egyensúlyozást, a szabad könnyed
mozdulatokat. A kissé kifordított lábfejek között körülbelül harminc centiméter az ideális
távolság. Ezt a távolságot természetesen befolyásolja a hegedős magassága és testalkata. Ez a
tartás elısegíti a szélesebb vonások lendületét az egész testtel együtt. Az ütemezés elısegítése
miatt megengedhetı a jobb lábat öt-tíz centiméterrel elırébb helyezni.
Néhány idevágó idézet:
„Ez az állás lehetıvé teszi a szabad, lendületes mozdulatokat, sıt még bizonyos fokú
egyensúlyozást is, valamint a testsúly váltását egyik lábról a másikra, ami a kifáradást elızi
meg. Természetesen a lábak túlságos szétterpesztése nem helyes. Elsısorban nem
esztétikus látvány, nagyon csúnyán hat, másrészt pedig nem célszerő, mert egyes izmok
emiatt állandóan megfeszülnek.”4
„A hegedőjátékhoz követelmény a jó testtartás. Meg kell találni mindenekelıtt azt a
természetes tartást, melybe játék közben kényelmesen végezhetjük a különbözı
mozgásokat.”5
„Az állás vagy ülés módjának egyetlen meghatározója az lehet, hogy a játékos
kényelmesnek érezze.”6

Ez az állandó, stabil két lábon állás biztosítéka a helyes lélegzésnek is.

4

Ráth-Véghné Zipernovszky Mária: Hubay Jenı hegedőtanítási módszere. Dr. Vajna és Bokor, Budapest 1942,
14.
5
Yehudi Menuhin: Yehudi Menuhin hat hegedőleckéje. B-A-Z Megyei Közmővelıdési Módszertani Központ,
Miskolc 1990, 16.
6
Ivan Galamian: A hegedőjáték és tanítás alapjai. Zenemőkiadó, Budapest 1978, 18.
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Sanyi bácsinál, és az általam (ebbıl a szempontból) vizsgált prímásoknál ez a tartás
tökéletesen megvalósult. Ezek a zenészek: Neti Sándor, Nonika Miklós, Cilika János, Cilika
Gyula, Kodoba Márton és Béla, Gáspár Béla, Horváth Elek, Szénási Tibor, Jámbor István,
Mezei Levente, Csányi Sándor és Mezei Ferenc (utolsó négy a képen). Azt gondolom, náluk
ez a gyakorlatban kristályosodott ki, illetve ösztönösen így muzsikáltak. Nyilván közrejátszik
az általuk játszott zene funkciós jellege is (tánczene), hiszen (esetenként) tíz-húsz órát nem
lehet rossz tartással játszani (1. kép).

1. kép
Hangszertartás, bal kar
Neti Sándor a hegedőt kulcscsontjára helyezve, bal hüvelyk- és mutatóujja között tartva,
könnyedén a nyakához támasztotta. Az állát az álltartóba helyezte, a vállát nem húzta fel.
Alapesetben gyakran kiemelıdik az áll az álltartóból, vagy éppen csak érinti azt. A hangszer
helyzete közel vízszintes volt. Fejét egyenesen tartotta, általában elıre nézett, vagy kicsit a
hangszer irányában (2. kép).

2. kép
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A könyök nem jön túlságosan jobbra. A csukló alapfekvésben is (a magasabb fekvésekben
is) a hegedő kávájának, és a hát peremének támaszkodik a makk mellett. Tulajdonképpen ez a
négy pont (kulcscsont, áll, hüvelyk-mutatóujj, csukló) adja a hangszer biztonságos tartását.
Ezekbıl a kulcscsont passzív szerepet tölt be, a többi aktív, hiszen tevékenyen változhat és
változik a hegedülés során. Ez kulcsfontosságú, mert elmondható, hogy a hegedő helyzete
nem statikusan rögzített. Egy nagyon könnyen változtatható (változó) tartást látunk, amely
mindig az aktuális zenei-technikai történésekhez igazodik.
Nagyon gyakori — szinte minden prímásnál —, hogy a G–D húron való játéknál a
hegedőt többé-kevésbé beljebb fordítja, hiszen így a vonós kezét (könyökét) nem kell olyan
magasra emelni. Ebben a pozícióban kicsit nagyobb az áll szerepe, intenzívebb megtámasztást
igényel, mint alaphelyzetben (3, 4. kép).

3. kép

4. kép

Szintén nagyon gyakori a hegedő vízszintesnél feljebb emelése, ez általában a magasabb
fekvésekben fordul elı és „kiemeli” (látványban is) a magas hangokat, illetve nagyon
praktikus, hiszen megelızi a vonó lecsúszását a fogólap felé (5. kép).

5. kép
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Csukló
Helyzete nagyon fontos, hiszen befolyásolja az ujjak elhelyezkedését a húrokon. A 2, 3, 5.
képeken jól látszik hogy a Sanyi bácsi csuklója nem hajlik oldalra, sem jobbra, sem balra,
hozzávetılegesen egyenes vonalat alkot az alkarral. Kezdı hegedősöknél gyakori hiba a
csukló egyik vagy másik irányban történı csavarása, ez nagyon káros, hiszen fájdalmas
feszültségeket okoz a csuklóban-kézfejben, illetve károsan befolyásolja az ujjak, kéztı, csukló
könnyed mozgását. Alapfekvésben a hangszer teste felé hajlik annyira, hogy a hangszer
könnyed támasztását biztosítsa 6, 7. kép.

6. kép

7. kép

Ez a csuklótámaszos hegedülés szinte az egész Kárpát-medencében tapasztalható, és
meglepı hasonlóságokat mutat. Összehasonlításként néhány kép, más zenészekrıl.

8. kép

9. kép

A 8, 9. képen Gáspár Béla hangszertartását láthatjuk alapfekvésben. A 8. fotón jól látható
csukló támasztott helyzete, míg a 9. képen a támasztás megszőnik, és lazán lógatott csuklót
láthatunk. Ez a harmadik és negyedik ujj használatánál fordul elı leggyakrabban, illetve a
harmadik ujj körülírásakor.
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10. kép

11. kép

A következı két képen szintén ezt a kézpozíciót vizsgálhatjuk, és megállapítható, hogy
szinte teljesen azonos az elızıvel. Elsı és második ujjnál a csukló támaszkodik a hangszer
testéhez, harmadik és negyedik ujj használatakor a támasz megszőnik, a csukló lóg.

12. kép
A 6, 12. fotón Cilika János balkéztartását figyelhetjük meg az elızıekkel azonos
helyzetben (alaphelyzet). Itt is kitőnıen látható a csukló támasztó (6. kép), némileg tartó
szerepe, harmadik (negyedik) ujjnál a csukló lógatása (12. kép).
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13. kép
Ezen a képen Cilika Gyula tartását láthatjuk, a harmadik ujj játéka közben ı is kiemeli a
csuklóját a támasztó helyzetbıl.
Általánosan elmondható, hogy a vizsgált prímások mindegyikénél tapasztalható és
általánosan használt a csuklótámasz, és nagyon jellemzı, hogy ezt a tartást felváltja a
„lógatott” csukló, elsısorban 3–4. ujjak játékánál, illetve körülíráskor.
A következı képeken szintén a balkéz helyzetét láthatjuk magasabb (harmadik)
fekvésben.

14. kép

15. kép

16. kép

17. kép
10

A képeken jól látszik, hogy a négy kalotaszegi prímás szinte azonos kéz-csuklótartást
használ annak ellenére, hogy testi felépítésük különbözı. Az alkar és a kéztı egy síkba esik, a
csukló nem hajlik egyik irányba sem. Az ennél magasabb pozíciókban szintén ezt a tartást
tapasztalhatjuk (18. kép).

18. kép
A második fekvés használatakor szintén használják a csuklótámaszt, ami nagyban elısegíti
ennek a kritikus fekvésnek a biztonságos, könnyed használatát, hiszen a támasszal stabil,
egyértelmő kézhelyzetet kapunk.
Ujjak (1, 2, 3, 4.)
A következı képek az ujjak és a húrok által bezárt szöget mutatják be, különbözı
helyzetekben.

19. kép

20. kép
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21. kép
Általánosságban elmondható, hogy Sanyi bácsi ujjai nem túl meredek szögben érintették a
húrt, az elsı ujja viszont kifejezetten laposan helyezkedett el alapfekvésben. A balkéz ujjainak
a párnás része érintette a húrt, és ezáltal egy meleg, intenzív tónusú hangon játszott (persze a
jobb kéz megfelelı „közremőködésével”). Ugyanez mondható el a magasabb fekvésekre is
azzal a módosítással, hogy itt az elsı ujj már meredekebben érinti a húrokat (22. kép).

22. kép

23. kép

Természetesen ezen az általános helyzeten néha változtatott egy-egy zenei megoldás
miatt. Erre jó példa a következı kép, amikor a B hangot egészen meredekre állított elsı ujjal
fogja a minél keményebb hang érdekében (23. kép). Ez azonban csak egy érdekes kivétel.
„Az ujjak dılése ne legyen se túl meredek, se túl lapos, jóllehet a zene
követelményei szerint e szögnek különféle változatai fordulhatnak elı. […] Ha az
ujjak nagyon rövidek, akkor a hangszer nyaka kerüljön közelebb a tıizülethez, a
könyök pedig kicsit jobbra. Ha az ujjak hosszúak, akkor ennek ellenkezıjét kell
tennünk: a nyakat közelebb a középsı ujjperchez, a könyököt pedig inkább balra.”7

7

Ivan Galamian: A hegedőjáték és tanítás alapjai. Zenemőkiadó, Budapest 1978, 21.
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Hüvelykujj
Ennek az ujjnak a helyzete külön odafigyelést kíván, mert általában ez a felelıs a túlzott
szorításért. Talán az egyik leggyakoribb hiba a (fıleg kezdı) hegedőjátékosoknál, hogy a
hüvelykujjukkal meg akarják fogni a hangszert.
Ennek az ujjnak a szerepe, hogy ellennyomást fejtsen ki a játszó ujjakkal szemben,
másrészt a hangszer stabil tartását is elısegíti (megakadályozza a „billegést”). Mivel a
népzenében általános a csuklótámasz, a hüvelykujj jó tartásához csak nagyon kis erı
szükséges. Gyakorlatban nem is fogásról van szó, sokkal inkább beszélhetnénk egyfajta
oldaltámaszról.
„Éppen emiatt a hüvelyujj oldalirányú nyomása (a hegedő G-húr felıli oldalán)
nem kívánatos, minthogy így nem tölti be a rá háruló szerepet. Az ilyen szorítás
ugyancsak súlyos akadályt jelent a fekvésváltásnál és a vibrátónál.”8
A hosszú hüvelykujj jóval a fogólap fülé nyúlhat, ezzel szemben a rövid ujj kevésbé. A
19, 20, 21. képen alapfekvésben, az 1, 2, 3. ujj használata közben követhetjük a hüvelykujj
helyzetét. Jól látható a hüvelykujj könnyed, éppen csak támasztó szerepe a csuklóval és
mutatóujjal együtt. A fotókon szembetőnı ennek a támasztéknak a lazasága és az, hogy
milyen kevés erıt igényel.

24. kép
A következı képen (24.) nagyjából ugyanezt a pozíciót láthatjuk visszahúzott elsı ujj (fhang fogásakor) esetén. Érdekes a 23, 24. kép összehasonlítása, hiszen mind a két estben
ugyanazt a visszahúzott elsı ujjat látjuk, mégis egészen más hüvelykujjtartást látunk.

8

Ivan Galamian (1978). A hegedőjáték és tanítás alapjai. Budapest: Zenemőkiadó, 23.

13

Itt nyilvánvalóan a két hang más hangszínnel való megszólaltatása miatt tapasztaljuk az
eltérést, illetve az utána következı zenei történések matt.
Általában elmondható, hogy a hüvelykujj már alapfekvésben sem rögzített, hanem az
éppen aktuális zenei, technikai történésekhez igazodik. Magasabb fekvésekben (4, 22. kép) ez
a megállapítás szintén érvényes, hiszen láttuk, hogy a hangszer helyzete sem állandó, idırılidıre változhat és változik is.
Összefoglalásként el lehet mondani, hogy a csuklótámaszos technikával együtt egy
nagyon könnyed laza támaszt láthatunk, ami a mozgékonysága ellenére stabil, de hajlékony
hegedőtartást eredményez.
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A bal kéz mozgásai
Az ujjak emelése és ejtése (billentés)
Netinél a billentés aránylag magasról történt, és ezért igen intenzív volt. Ezt azonban nem
szabad úgy értelmezni, hogy sok erıt vagy energiát használt volna erre a mozdulatra. Sokkal
inkább egy ejtı, zuhanó és gyorsuló mozdulatsorról van itt szó. A személyes tapasztalatok és
a sok óra videofelvétel elemzése alapján elmondható, hogy ez a billentési technika — az ujjak
aránylag magasra emelése ellenére —, igen virtuóz és látványos volt. Ennek a technikának
használata nem függ össze hangszerének beállításával, hiszen hegedőjén nem volt az
átlagosnál magasabb húrnyomás, lábmagasság.
Ide tartozik a „körülírás” is. Sanyi bácsi ezt sok felvételen trillának nevezi, de ı ezt a
fogalmat a körülíráshoz társítja. Ezt a díszítést az esetek nagy százalékában (a dallamhanghoz
képest) alulról kisszekunddal, felülrıl nagy szekunddal hajtja végre. Általában emelgeti a
legalsó hanghoz tartozó ujját is (a körülírásnál), ám (ritkábban) elıfordul, hogy ezt rögzíti.
Megjegyzésként érdemes megemlíteni, hogy a másik három kalotaszegi prímásnál ez nem
így van, ık az alsó ujjukat rögzítik (az esetek nagyon nagy százalékában), és egy inkább
pizzicató-szerő mozdulattal játsszák ugyanezt a díszítést. Sanyi bácsi is használja a
mozdulatot, de általában a villanásszerő felsı váltóhangoknál. Billentés szempontjából itt is
az átlagosnál magasabbra emeli az ujjait.
Vízszintes irányú mozgások: glisszandó.
Neti ezt a díszítı eszközt alap- és magasabb fekvésekben, szinte minden esetben egy
könnyed csuklómozdulattal hajtotta végre, általában a vonó gyorsításával együtt. A
fıhangsúly mindig a dallamhangra esett. Ezen kívül használta a fekvésváltások
megkönnyítéséhez is, szinte mindig felfelé. Maga a csúszás általában félhang, vagy ennél
kisebb.
Húrváltás
Ezt a mozgást igyekszik zökkenımentesen végrehajtani, és ezért gyakran elkerüli az
üreshúr használat. Nagyon gyakran elıfordul, hogy az új dallamsor elé rövid vezetıhangot
játszik és ilyenkor a vonó húrsík-váltó mozdulatából veszi a lendületet. Érdekes, hogy ez fajta
lendületvétel nagyon sokszor és hangsúlyos módon elıfordul a magyarpalatkai Kodoba
Márton és Béla játékában is.

15

Fekvésváltás
Sanyi bácsi leggyakrabban az elsı, harmadik, negyedik és ötödik fekvést használta. A
második pozíció csak nagyon ritkán, szinte csak legényesek közjátékaiban fordul elı. A IV–
V. fekvés általában verbunkok és legényesek közjátékában gyakori. A hatodik fekvés nagyon
ritka, csak egy-egy hang erejéig használja.
Fekvésváltáskor a váltás elıtti pillanatban intenzívebben megtartja a hegedőt (az állával),
és ezáltal a váltás könnyed és zökkenımentes lesz. Ez fölfelé és lefelé történı mozdulatnál
egyaránt érvényes. Ha alapfekvésbıl, csuklótámaszos tartásból indul a mozdulat, a támaszt
természetesen megszünteti (elemeli a hangszer testétıl a csuklóját), hiszen e nélkül
végrehajthatatlan lenne a mozdulatsor. Nagyon szívesen használta a harmadik fekvést akár
egy hang erejéig is, az üres A, E húrok elkerülése céljából. Szinte bármelyik ujjára képes volt
nagy biztonsággal váltani a kívánt zenei megoldás érdekében.
Vibrátó
Ez a mozgás az ujjak, a kéz, a csukló, a kar mozgása, vagy ezek kombinációja. Balkéznél
a hangszín, a dinamikai árnyalás egyik legfontosabb eszköze, és a pontos intonációhoz is nagy
segítséget ad. Az érett prímást szinte a vibrátójáról fel lehet ismerni.
A vizsgált prímások esetében (és általában a népzenében) általánosan használt a csuklóból
kiinduló vibrátó. Ezt a mozdulatsort csuklótámaszos hegedülés esetén nem is nagyon lehet
másképpen végrehajtani, másrészt – a karral végrehajtott vibrátóhoz képest – a mozgás
sebessége, intenzitása is könnyebben szabályozható.
Sanyi bácsinál a vibrátó központi eleme a csukló. Ezt alapfekvésben akár a hangszernek
támasztott kézzel (csuklóval), vagy – harmadik vagy negyedik ujj használatakor – a hegedőtıl
elemelt csuklóval, egyforma intenzitással és biztonsággal hajtja végre. Magasabb fekvésekben
is ezt a technikát használja. Nála is érvényesül az általános alapelv, miszerint a mélyebb
hangokat lassabban, a magasabbakat gyorsabban vibrálja. Természetesen a vibrátó sebessége
nem csak a hangmagasságtól függ, jelentısen befolyásolja a játszott darab metruma is.
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Érdemes külön foglalkozni az üres húrok (elsısorban A, E) vibrálásának technikájával.

25. kép
A 25. képen egy ilyen pillanatot látunk. A hüvelyujjával a szokásosnál kicsit intenzívebb
támaszt hoz létre, és az elsı ujjával (ami f-hang körüli pozícióban van) felülrıl lefelé mozog
(levegıbıl) csuklóból! Ennek az érdekében teljesen megszünteti az egyébként hangszernek
támaszkodó mutatóujj támasztékát is. Gyakran a vibráló mozdulat végrehajtása elıtt igénybe
veszi a harmadik ujját is, ami ilyenkor passzív támasztási pontként funkcionál.
Ez azért fontos, mert legtöbben az elsı ujj billentı mozdulatával próbálják megvalósítani
ezt a fajta vibrátót, de a Sanyi bácsi által alkalmazott módszer szebb hangszínt, és
gördülékenyebb, gömbölyőbb hangot eredményez.
Azt hiszem mindenkinek a fülében cseng ez a gyakran – lassú tempóban – négy negyeden
keresztül kitartott e-hang, ami fantasztikus ízt és egyediséget kölcsönzött a játékának.
Az A-húr vibrálásának módszere ettıl némileg eltér, itt már az elsı ujja „normálisan”
támaszkodik a hegedő nyakának és így hajtja végre az elızı mozdulatot. Itt a mozgás már
értelemszerően nem „levegıbıl” történik, hiszen az elsı ujj a hangszer nyakához fekszik.
A vibrátót egy másik oldaláról is meg kell vizsgálni. Az erdélyi zenében általánosan
elterjedt az úgynevezett „kecskevibrátó”. Ezt a hangzást a csuklóvibrátó mozdulatával hozzák
létre, amikor a vibrált fıhang mellett a szomszédos ujj is érinti a húrt. Ez (szinte) mindig
félhang távolságra történik, és az esetek nagy részében felfelé. Sanyi bácsi szinte kizárólag
felfelé alkalmazta ezt az eszközt.
A (népzenei) szakirodalomban gyakran olvashatjuk a trilla kifejezést, ami félreértésekre
adhat okot. Itt valójában mindig a kecskevibrátóról van szó, aminek a hangzása egyébként
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hasonlít a trillához, ám a megvalósítás módja teljesen más. A trilla ugyanis („klasszikus”
értelmezés szerint) az ujjak billentı mozdulatával jön létre, a népzenében pedig a kéz (csukló)
vibráló mozdulatával. Javasolnám mindenkinek a kecskevibrátó, vagy (ami sokkal szebb) a
trillavibrátó kifejezést, hiszen ez sokkal jobban kifejezi a kéz történéseit, és nem félreérthetı.
A vibrálás, ha a sebességét vizsgáljuk megvalósítható egyenletesen, gyorsítva vagy
lassítva (ez ritka). Nagyon gyakran alkalmazott eszköz a gyorsuló trillavibrátó a
magyarpalatkai prímások játékában, ami a gyorsuló vonóval együtt óriási dinamikát
eredményez. Sokan azt hiszik, hogy ez a fajta dinamikus játékmód elsısorban a vonó
nyomásából ered, ezzel szemben sokkal inkább ennek gyorsításából vezethetı le.
Ujjrend
Ebbıl a szempontból Sanyi bácsi nem tér el a klasszikus rendtıl, viszont e–a záróhangok
elıtt elıszeretettel használja a negyedik ujját a gisz–disz hangokra.
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Jobb kéz
Váll, könyök, csukló
Neti Sándornál (és a másik három kalotaszegi prímásnál) a jobb kéz helyzetét tekintve
megvalósul a klasszikusan elfogadott „négyszög” illetve „háromszög” helyzet, ez látható a 26,
27. képen.

26. kép

27. kép

Ez a tartás biztosítja a vonóvezetési technika alapját, az egyenes vonóvezetést (a
hegedőlábhoz képest). A gyakorló zenészek, tanárok jól tudják, hogy ez milyen fontos.
Egyrészt a ferde vonóvezetés (kaszálás) tönkreteszi a hang minıségét, másrészt változik a
vonó és húr érintkezési pontja, valamint a vonó és láb távolsága. Ezek együttvéve „tragikus”
hatással lehetnek a hangra. Az egyenes vonóvezetés nehézsége abból adódik, hogy az egyenes
vonal (vonó) húzása nem természetes a test számára a könyök, váll, csukló természetes
(forgó) mozgásai miatt. A jó vonóvezetés csakis a jobb kéz ízületeinek kiválóan összehangolt
mozgásából jöhet létre.
A képek és videofilmek vizsgálatakor kiderült, hogy Sanyi bácsi nagyon takarékosan
bánik a jobbkar (csukló) mozgásaival, azonban amikor a zenei megoldás megkívánja, nagy
dinamikai különbségeket hoz létre. Különösen feltőnı ez a legényesekben, ahol a tizenhatod
meneteket általában a csúcsnál játssza, viszont a negyedértékő hangoknál egész vonót használ
még nagyobb tempónál is. Ez általában elmondható a hajnalira, csárdásra és szaporára azzal
együtt, hogy mindig pontosan érzékelte (ösztönösen) milyen mérető, akusztikájú helységben
kell játszania. Számtalanszor voltam szem és fültanúja annak, hogy egészen más hangerıvel,
dinamikával játszotta ugyanazt a dallamot, amikor nem táncoltak, vagy tánc alá. Ösztönösen
másképpen muzsikált például, amikor mikrofonba játszott, vagy amikor akusztikusan kellett
játszania.
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A következı képen (28.) egy speciálisan Netire jellemzı mozdulatot láthatunk, amikor a
vonó csúcsa felé haladva feljebb emeli a könyökét — némileg a vállát is — a karsúly
fokozása érdekében. Ezt a mozdulatot elsısorban hosszú kitartott hangoknál használta.

28. kép
Vonótartás
Általában:
„A helyes vonófogásnak kényelmesnek kell lennie, minden ujj természetesen,
lazán hajlik, egyetlen ízület (ujjperc) sem merev, és az ennek eredményeként
létrejövı hajlékonyságnak az ujjak és a kéz valamennyi természetes rugóját
könnyedén és jól kell mőködtetnie.”9
Általánosan elmondható, hogy Neti a vonót hüvelykujjával a kápa alatt fogja, középsı és
győrős ujja puhán a kápára gömbölyödik. Kisujja általában a vonópálca mögött helyezkedik
el, de gyakran a pálcára teszi. Mutató ujja a kéztıhöz legközelebbi részen fekszik a vonón, de
nem az ízületen. Vonóján a szırt nem feszíti meg túlságosan, nem szereti, ha pattog a vonó.

9

Ivan Galamian: A hegedőjáték és tanítás alapjai. Zenemőkiadó, Budapest 1978, 47.
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A következı képeken Sanyi bácsi vonótartását figyelhetjük meg különbözı pozíciókban.

29. kép

30. kép

A 29, 30. képen a G-húron kápához közeli helyzetben láthatjuk a vonós kezet. Jól
megfigyelhetı a kéz mutatóujjának a vonó intenzív tapadását elıidézı helyzete, valamint a
kisujj egyensúlyozó funkciója (29. kép), hiszen a vonót felfelé húzva az egyre „nehezebbé
válik”. A 31, 32. képen ugyanezt a kézhelyzetet láthatjuk elölnézetbıl.

31. kép

32. kép
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33. kép

34. kép

A 33, 34. képen a vonót középsı pozícióban láthatjuk. Jól látszik, hogy a vonón lévı négy
ujj aránylag közel helyezkedik el egymáshoz a vonórúd tetején, ahogyan az a csuklóból
ellazított kéz számára természetes. Ezen a két képen az is megfigyelhetı, hogy az ujjak
helyzete némileg módosul, hiszen igazodnia kell a 34. képen jóval magasabbra emelt
hangszerhez.
A következı fotón (35.) látható, hogy a vonót tartó kéz kicsit feljebb jött, a kisujj a pálcára
került. Itt már a hüvelykujj helyzete is változott, a kápa alsó részérıl „felköltözött” a vonókápa találkozási pontjához.

35. kép

22

A következı fotókon (36, 37.) a csúcshoz közeli helyzetben láthatjuk a vonót fogó kezet.
Megfigyelhetı az ujjak kissé távolabbra kerülése egymástól, és a csukló finom visszafelé
hajlása. Ez teljesen természetes a vonónak ebben a helyzetében.

36. kép

37. kép

Összegzés
Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy Sanyi bácsi vonótartása biztosítja az intenzív,
dinamikus, de igen érzékeny hangot. Harmonikusan alkalmazkodik hangszer különbözı
helyzeteihez és a különféle zenei hatások kívánalmaihoz. Vonója nem csúszkál a húron,
mindig megtalálja az ideális vonó-húr találkozási pontot, és párhuzamosan halad a húrlábbal.
Bármilyen irányú vonómozgás esetén a különbözı testrészek mozgáselemei (bal kéz, jobb
kéz, váll stb.) harmonikus egységbe ötvözıdnek.
Ha az általa alkalmazott vonásnemeket vizsgáljuk, megtalálhatjuk a détachét, martelét, a
legato vonást mint alapvonást, valamint ezek változatait. Ezeken kívül szívesen (de nagyon
mértéktartóan) használja szapora dallamokban a spiccatót, elsısorban tizenhatodokban, a
vonó felsı harmadán. Szintén szapora dallamokban használja – hosszabb hangoknál – a
levegıbıl húrra ejtett vonást, ami tulajdonképpen a ricochet vonásnak egy változata. Ezt az
utóbbi két vonásnemet más prímásoknál nem, vagy csak elvétve találjuk meg.
Hangok indításakor leginkább a martelé típusú hangsúlyos, mássalhangzószerő
hangindítást választotta, és ez igen kifejezıvé, konkrét megfogalmazásúvá tette hangjait.
Amikor errıl beszélgettem vele, így fogalmazta meg: „Akkor jó a hang eleje, ha a hegedős
hallja az indulását.”
Itt valójában a martelé vonás indításáról beszélt, amikor a vonó „megcsippenti” a húrt az
indulás elıtti pillanatban. Egyébként az volt a véleménye, hogy a vonónak nem szabad
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fölöslegesen elhagyni a húrt, hiszen ez fölöslegesen sok energiát vesz el, másrészt
szétdarabolja a muzsikát. Amikor tanított mindig azt kérte: „a hegedő folyamatosan szóljon.”
Vonóváltásai rendszerint nagyon tagoltak voltak, hiszen általában hangindításra estek, de
keservesekben, hajnalikban képes volt teljesen hallhatatlan, zökkenımentes vonóváltásra is.
Hangsúlyait általában a vonó gyorsításával érte el, egyfajta „repülımartelé” típusú
vonással. Azt mondta, így a legkönnyebb hosszú idın keresztül hangosan, dinamikusan
játszani. Ez a fajta húr–sebesség–tapadás viszony nagyon fontos, hiszen alapvetıen funkciós
zenérıl (tánczene) beszélünk, ahol nem lehet bizonyos dinamika, hangerı „alá” menni. Ez a
tény nagyban befolyásolja a hangszertartást (kényelem), vonókezelést, és a használt
hangszertechnikai megoldásokat.
Természetesen nincs izolált testtartás, jobbkéz- vagy balkéztartás, -játék. Ezeket csupán az
elemzés miatt választhatjuk külön. A muzsikálás közben ezeknek szerves egységet kell
alkotnia a zenei tartalommal. Ugyanezt elmondhatjuk az egyes vonásokról, technikai
megoldásokról, hiszen ezek komplex módon érvényesülnek. Minden technikai eszköz a
zenébıl kell, hogy kiinduljon, és ide kell, hogy visszaérkezzen.
„Viszont veszélyes a túlzott elemzés! […] Ez elvezet a zenétıl, a hegedüléstıl.
[…] Minden muzsikának van egy alapvetı koncepciója, meg kell találni azokat az
eszközöket, amelyekkel a zenei alapeszme fejlıdését megvalósíthatjuk.”10
Fontosnak tartom, hogy – mint hivatkozásaimból látszik – a népzenei hegedülés
technikája idınként érdekes átfedéseket mutat a klasszikus tankönyvekbıl vett példákkal,
amit nem tekintek (bármilyen irányú) származásbeli kapcsolatnak. A népzenében használt
technika funkcionalitását tekintve eredendıen eltér a klasszikustól, és ezért nagyon sok
alapvetı eltérést (hangképzés, dinamika, stb.) is ki lehet mutatni.

10

V. P. Bronyin Budapesten elhangzott elıadásainak jegyzete (1974). A hegedülés idıszerő kérdéseirıl; Hegedő
methodika, 25.
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Dallampéldák elemzése
Még mielıtt a konkrét példák elemzésébe kezdenék néhány mondatot a Sanyi bácsi által
használt díszítıelemekrıl. Az elızıekben már említettem, hogy Kalotaszeg egyik
legvirtuózabb prímásáról van szó. Hegedülésében szinte az összes alkalmazható
díszítımegoldás fellelhetı. Amikor arról kérdeztem, miért kell a dallamokat díszíteni, azt
válaszolta: „így édesebb a muzsika”.
Díszítmények
Elıkék, utókák: fıhang elıtt vagy után szólalnak meg nagyon rövid értékben, értékük
beletartozhat a fıhang értékébe, vagy hozzáadódik ahhoz. Általában hangsúlytalanok.
Alsó-felsı váltóhangok.
„Felsı váltóhang: a fıhang fölé vált egyszer, kis vagy nagy szekunddal. Általában
diatonikus, vagyis a dallam hangsorának megfelelı hanggal díszít.”11

Elıfordulnak terces vagy semleges hangközök is, ezek nem hangszerkezelési hiányosságból
jönnek létre. Megvalósításuk villanásszerő, pizzicato-szerő mozdulattal megoldott.
„Alsó váltóhang: a fıhang alá vált egyszer, kis vagy nagy szekunddal. A kisszekundos
váltóhang a gyakoribb. […] A megvalósítás igen gyors, a fıhangot játszó ujját alig emeli
fel, csak a súlyt engedi fel egy pillanatra.”12

Körülírás
Az alsó és felsı váltóhang a fıhanggal való összekapcsolása. Elvileg indulhat a három
hang bármelyikérıl, és akármelyikre meg is érkezhet. A hangok távolságát vizsgálva lehet
alul kisszekund vagy nagyszekund hangköz, és ugyanez érvényes fölül is. A gyakorlatban
azonban (általában) vagy a fıhangról indul, vagy az alsó váltóhangról. Sanyi bácsi az esetek
nagy részében alul kisszekundot, felül nagyszekundot használt. A körülírás tempója szinte
minden esetben igen gyors. Elıfordul felül terces, illetve tizenhatodokban kettesével kötött,
vagy kötés nélküli változata.

11
12

Virágvölgyi Márta: Kalotaszegi népzene I. Magyar Mővelıdési Intézet, Budapest 1996, 8.
i. m. 9.
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Glisszandó
Az adott hangra, vagy hangról alkalmazott csúszás, az esetek legnagyobb részében
hangsúlytalan (hiszen a fıhang fontosabb), bármelyik ujjal elıfordulhat. Gyakran a
fekvésváltások elısegítésére is szolgál.
Felfutások
Lehetnek 2, 3, 4–7 hangból állóak. A legtöbb esetben 16-od értékben fordulnak elı.
Leginkább sorok elején vagy hangsúlyos hangoknál használja, de gyakori záróhangok
(lefutás) esetén is. A vonózása többnyire kötött, hiszen a fıhangnak lefelé (vonóirány) kell
„kijönni”. Ha a dallamhangot dó-nak tekintjük, akkor fölfelé a dúr skála kivágatai (lá-ti, szólá-ti, stb.) használatosak leggyakrabban. Moll dallamokban – általában lefelé – sokszor
elıfordulnak moll skálák, vagy ezek részei is. A felfelé menı skálarészletekben
elıfordulhatnak kromatikus lépések is.
Kettıs, hármas és négyeshangzatok.
A kettıshangzatok a leggyakoribbak, általában a dallam kezdıhangjához fogott dúr,
illetve moll terchang formában fordul elı. Feltételezve, hogy a dallamhang van felül, szext
hangközt eredményez. Ritkábban elıfordul kvint, esetleg kvart hangközökkel is. Megjelenhet
dallamok záróhangjainál és közbensı fıhangokon. A hármas és négyeshangzatok ritkábbak.
Zárlatok
Dallamzáró sémák, szekvenciák, skálamenetek, akkordfelbontások. A hajnalikban
ritkábban, a csárdás, szapora, legényes mőfajban gyakran elıforduló díszítésformák.
Dallamok elején, végén és közben is elıfordulhat bármelyik. Esetenként ezek a hangszeres
figurációk összekapcsolódnak, és szinte az egész dallamot helyettesíthetik.
Oktávtörés
Sanyi bácsi játékában gyakran alkalmazott díszítés, hiszen az általa kedvelt A, G (mollban
is) hangnemek erre kiváló lehetıséget adnak. A legtöbb ilyen hangnemben játszott dallam 3,
4. sorát „könnyen” lehet „felfelé törni”, vagy az egész dallamot egy oktávval lejjebb játszani.
Az oktávtöréskor – mivel más húron, más ujjrendet használunk –, megváltoznak az eredeti
regiszterben használt díszítmények is. Természetesen más hangnemekben is elıfordul ez a
díszítıelem.
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Augmentálás, diminuálás
„A ritmusbıvítés (= augmentáció) az egész sornak, vagy csak egy részletének hangértékeit
kétszeresére növeli (nyolcad helyett negyed, negyed helyett fél értékek). Az augmentált ritmusú
képletek a negyedek összevonásával, illetve a felek felbontásával követik a versütem méretét. […] A
kombinálási lehetıségek sokfélék: több augmentált, valamint augmentált és nyolcad lüktetéső képlet
alkothat ritmussort.”13

A diminuálás ennek az ellentéte. Neti játékára jellemzı, hogy gyakran alkalmazza ezt a
díszítı eszközt. Gyakori, hogy a dallam vokális negyedeihez képest nyolcadokat használ,
vagy a negyedeket összevonja hosszabb hangokká. A diminuálást gyakran alkalmazza a zenei
mondanivaló ritmikusabbá tételéhez, vagy a zenekar határozottabb irányításához.
Közjáték
Állandó harmónivázra épülı skálaszerő sémák, amelyek leggyakrabban nyolcszor
négynegyedes periódusokban jelennek meg, és ez a periódus ismétlıdik. Mollban általában a
7-b3-5-1 fokokra épül, dúrban az 5-1 fokokra. Egyaránt elıfordul csárdásban, legényesben és
szaporában. Ezek a közjátékok állandóan a tudat felszínén vannak (ezt úgy értem, hogy nem
kell rajta gondolkozni), és ezek játéka alatt tud a prímás „pihenni”, új dallamon gondolkozni.
Sanyi bácsi ezekbıl a „patronokból” rendkívül sokat ismert, és virtuóz módon variálta ıket.
Vibrátó
A bal kéz elemzésekor a már említett kétfajta módon használja: klasszikus és trillavibrátó.
A nyolcadnál hosszabb hangoknál szinte mindig alkalmazza. Gyakran együtt jár a vonó
gyorsításával, tehát dinamika fokozásával. Érdekes módon alkalmazza a hajnali dallamokban:
„egyenes” hangból indul (nem vibrál), utána megvibrálja a hangot, és végül körülírja. Így akár
egy hangnak is gyönyörő zenei ívet ad.
Végül ide lehet sorolni a különbözı – Sanyi bácsi által használt – vonásnemeket, hiszen
tágabb értelemben ezekkel az eszközökkel is módosította a zenei kifejezés hangulatát.

13

Szenik Ilona (1985). Népzenetudományi jegyzetek. Mővelıdés, 3, 33. Lásd még:
http://www.folkradio.hu/folkszemle/szenik_nepzenetudomanyijegyzetek03/
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Dallampéldák
A bemutatott példákat két szempontból vizsgálom, egyrészt az alkalmazott díszítések
szemszögébıl, másrészt vonóbeosztási szempontból.
1. Hajnali: „Édesanyám adjon Isten jó estét”14

Az elsı ütemben elıkékkel „megtámasztott fıhangokat láthatunk, az utolsó hangnál az
elıkéhez körülírás, és e-hangra lefutó hangsor társul, a fisz hangon felsı váltóhanggal. A
negyedértékő hangokat intenzív vibrátóval és egész vonóval, az utolsó hangot felsı félvonón
játszotta Sanyi bácsi. A második ütem elején felfut a g-fıhangra, körülírja, és a–h–g (díszítı)
hangokkal szinte megelılegezi a következı a-fıhangot. Az ütem végén már az elsı ütemben
is használt díszítıformulát látjuk. Az elsı sor utolsó ütemében a g hang elıtt fisz elıkét
láthatunk, majd egy összetett díszítést, amelyben elıke, és kettesével kötött körülírás
található. Az utolsó e-hangot már a fekvésváltás elıkészítéseként is felfoghatjuk.
A második sor elsı ütemében ismét elıkét látunk a h-hang elıtt (harmadik fekvésben),
valamint utókát. A c-hangra egy kéthangos elıkével – vagy ha úgy tetszik – felfutással
érkezik meg és körülírja. A következı h-hangot szintén elıkével erısíti meg, körülírja és
visszamegy alapfekvésbe, közben megszólal az üres e-húr. Az ütem befejezéseként, a már az
14

Virágvölgyi Márta: Kalotaszegi népzene I. Magyar Mővelıdési Intézet, Budapest 1996, 19.
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elsı és második ütem végén is használt elıke-körülírás-váltóhang-lefutás figurációt
alkalmazza. A következı ütem elején húrváltós disz-elıkével fut fel a g-fıhangra, majd
körülírja, és a–h–a–g hangokkal díszíti (az a-hangon felsı váltóhang, a g-elıtt fisz-elıke). Az
ütem végén a már többször használt záróformulát látjuk (1, 2, 4. ütem), disz húrváltós
elıkével kiegészítve. A sor végén – a vibrátó elemzésekor már említett –, speciális lebegtetı
technikát használja üres E-húron, egész vonókkal. Az e-hang végén találunk még egy dhangot cisz-elıkével, ami a következı g-fıhangot készíti elı, és belesimul az aktuálisan
használt D7 akkordba.
A következı sorban felfutást láthatunk a g-dallamhangra és ennek körülírását, majd
kéthangos elıkét a g-hang elıtt, ennek körülírását, utána az f-dallamhang díszítését alsó
váltóhanggal, felsı – terces – váltóhanggal, és egy skálaszerő lefutást a c-hangra (az e–d
hangokon felsı váltóhanggal, a c-n alsóval). A következı ütem hosszú e-hanggal indul üres
húron (a már elemzett speciális vibrátóval), húrváltós elıkével, kéthangos utókával, majd
ismét elıkét látunk (c-hang), a d körülírását és skálaszerő lefutást az a-ra (a h-hangon felsı
váltóhanggal). A harmadik sor utolsó ütemében a c-dallamhangra húrváltós gisz elıkével, és
a-h felfutással érkezik meg, majd a következı két negyedben az a–g körülírását találhatjuk –
kéthangos, illetve egyhangos elıkével –, végül f-utókával.
Az utolsó sor elsı ütemében a kezdı e-hangon d-elıkét és utókát találunk, majd az fdallamhangon elıkét, terces (felsı) váltóhangot, alsó váltóhangot láthatunk. A továbbiakban
az e–d dallamhangokon vibrátót, kéthangos utókát, felsıváltóhangról induló körülírást,
skálaszerő, az a-hangra megérkezı lefutást fedezhetünk fel. Az utolsó elıtti ütemben a már
használt sémát láthatjuk c-hangra, majd körülírás után kéthangos utókát, amivel visszavezeti a
dallamot a-hangra. A következı két negyed tizenhatod, illetve harmincketted (pentolás)
hangjai sorzáró skálamenetnek tekinthetıek, különösen annak fényében, hogy más
dallamokban is alkalmazza. Természetesen még itt sem (a skálában) maradnak el az alsó-felsı
váltóhangok, elıkék és a vibrátó mint a záróformulán belüli díszítıelem. Végül az utolsó
ütemben az a-záróhangot egy oktávval lejjebb láthatjuk, és az utolsó d-vel megelılegezi az
ismétlés g-kezdıhangját, és belesimul a D7 harmóniába.
Megjegyzésként szeretném megemlíteni, hogy ezt a dallamot csárdásnak is gyakran
használja Sanyi bácsi, nagyon hasonló, de természetesen kevesebb díszítéssel.15

15

Lásd: Függelék 1. példa.
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2. Csárdás: „Fehér fuszulykavirág”16

Az elsı ütemben gisz-elıkével díszített a-hangokat figyelhetünk meg, az utolsó a-hangon
pedig kéthangos utókát, a jellegzetes pároskötéssel. Itt egészvonókat használ Sanyi bácsi. A
második ütem h-hangjánál kettıshangzat szólal meg, illeszkedve az E-dúr harmóniához. Az
ütem utolsó hangjánál skálaszerően lefutó tizenhatod díszítıhangokat találunk, melyek utolsó
tagja már vezetıhangként funkcionál. Itt szintén jól megfigyelhetı a pároskötés. A negyed,
vagy ennél hosszabb hangoknál, egész vonókat láthatunk a videofilmen. A harmadik ütem
záró fisz-hangjánál szintén tizenhatodokban mozgó díszítményt találunk – ezúttal külön
vonóval –, H-dúr harmóniakörben. A következı ütem második, harmadik és negyedik
negyedében az E-dúr akkordhoz illeszkedı skálamenetet láthatunk, elsısorban a vonó felsı
harmadát használva.
A dallam második sorában – ami az elsı ismétlése –, nagyon jól megfigyelhetı a
diminuálás használata, miszerint a dallam negyed ritmusértékeit nyolcadokra bontja. A sor
többi részében az elızıekben leírt díszítések (fıleg ritmikai) változatait láthatjuk.
A harmadik sor, a vokális változat d-hangjához képest a-hangon indul, ami azonban
illeszkedik a kíséret D-dúr akkordjához. A továbbiakban (hasonlóan az elsı sor elsı
üteméhez) elıkékkel „megtámogatott” negyedeket figyelhetünk meg, és végül az ütem végén
lefutó, párosával kötött hangokat. A harmadik sor második üteme zeneileg szinte megegyezik
az elsı sor azonos ütemével, kvinttel lejjebb játszva. Ugyanez elmondható a következı
ütemrıl is, itt az elsı sor harmadik ütemével találunk egyezést. Az utolsó ütemben jellegzetes
dallamzáró-formulát (A-dúr) láthatunk.

16

Virágvölgyi Márta: Kalotaszegi népzene II. Magyar Mővelıdési Intézet, Budapest 1996, 36.
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A következı kottapéldán, az elızı dallam (elsısorban harmóniai) vázára épített
hangszeres figurációkat mutatom be. Rögtön az elején szeretném elmondani, hogy a dallam
ilyen módon való eljátszása – végig tizenhatodokban – nagyon ritka, ötszöri eljátszásból
egyszer fordult elı. A többi esetben idınként visszatért az alapdallam negyedes, vagy azt
nyolcadokra bontó ritmizálásához.
3. Csárdás: „Fehér fuszulykavirág”17

Az esı ütemben az A-dúr akkordhoz illeszkedı, cisz-rıl induló skálarészleteket látunk,
aminek az utolsó két hangja (aisz–cisz) megelılegezi a következı ütem fıharmóniáját (Edúr), illetve az erre az akkordra építkezı skálamenet h-hangját. Az utolsó e-hang már a
fekvésváltást is segíti, hiszen itt harmadik pozícióból visszatér elsıbe.
A harmadik ütemben fisz-rıl induló skálarészleteket látunk, a H-dúrhoz illeszkedve. A
következı ütem szekvenciaszerően mozgó tizenhatodokkal indul, majd E-dúr hármashangzat
felbontással ér véget. A következı sor ennek a négy ütemnek ismétlése.
A harmadik sorban oktávtörést találunk, és a skálameneteket felváltja a d-hang (D-dúr),
majd a második ütemben az e-hang körülírása (A-dúr), külön vonóval játszva. Az utolsó négy
tizenhatod mind az elsı, mind a második ütemben lefelé menı egyrészt lezáró jellegő,
másrészt elıkészíti a következı ütem harmóniai változását. Az utolsó elıtti ütemben ismét
szekvenciaszerően mozgó skálarészleteket találunk E-dúr harmóniakörben, majd az utolsó
ütemben a-hangról induló záróformulát láthatunk (A-dúr).
Az idézett dallam kottaképét érdemes összehasonlítani a szapora és a függelékben
található változat kottaképével,18 melyeken kiválóan látható a variációs lehetıségek nagy
száma és a más hangnem kapcsán kialakuló változatok.

17
18

i. m. 37.
Lásd: Függelék 2.–6. példa.
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A következı példán egy érdekes jelenséget figyelhetünk meg, miszerint az egyébként dúr
kvintváltó dallam moll zárlatot „kap”.
4. Szapora: „Fehér fuszulykavirág”19

Az elsı két ütemben itt is elıkékkel díszített fıhangokat láthatunk, majd a második ütem
végén kéthangos elıkét és g–f fıhangokat (a-hang helyett), ami azonban remekül illeszkedik
az ide játszott akkordhoz (G7). A következı ütemben c-dúr szeptim harmóniafelbontást
láthatunk, a sor végén pedig egy F-dúr skálarészletet, aminek az utolsó hangja már
vezetıhangként is szolgál a következı ütem b-hangjához, illetve elısegíti a fekvésváltást.
A második sor kéthangos elıkével kezdıdik, majd a b-dallamhang körülírásával
folytatódik. A körülírás ezúttal is (mint a szaporákban általában) külön vonóval van játszva. A
következı ütemben az F-dúr fıharmóniához illeszkedıen a c-hang körülírását figyelhetjük
meg, az elızıekhez hasonló vonóbeosztással. Az utolsó négy tizenhatod már skálaszerő, és
vezet a következı ütem C-dúr (szeptim) hangjaira. A harmadik ütemben ebbe a
harmóniakörbe illeszkedı szekvenciaszerő skálarészletet találunk, ami a sor utolsó ütemében
F-dúr skálára oldódik. Az ütem utolsó hangja fisz, ami megelılegezi a harmadik sor gkezdıhangját, és az aktuális kísérıakkord terchangja is egyben, valamint a fekvésváltást
elısegítı hang.
A harmadik sor ennek a g- hangnak a körülírásával folytatódik, majd a második ütemben a
b-hang körülírásával, külön vonóval. A sor harmadik ütemében c-rıl induló szekvenciát
látunk F-dúr (szeptim) harmóniakörben, ami a negyedik ütemben B-dúr skálára oldódik.
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A negyedik sor (elsı ütem) g fıhangjának fisz díszítését, ezúttal nyolcad ritmusértékben
láthatjuk. A második ütemben d-hanggal folytatódik a dallam, amely azonban a következı
cisz–a-hangokkal együtt harmóniailag átértelmezıdik (a dúr kvintváltó jellegéhez képest), és
folytatódik egy g–A7–D–D7 akkordokra épülı szekvenciával, ami az utolsó ütemben g–D7–g–
g akkordmenetre építkezı hármashangzat felbontásra és záróformulára oldódik.
Az ismétlés elsı ütemében (5–6. sor) Esz-dúrhoz illeszkedı g–esz hangokat láthatunk
jellegzetes ritmusképlettel, ami – a gyors tempó miatt – szinte kettıshangzatként szólal meg.
A második ütemben B-dúr felbontást találunk, ami az f-hang körülírásával folytatódik a
harmadik ütemben. Az ütem végén az utolsó négy tizenhatod már vezet a sor utolsó ütemének
B-dúr, F-dúr, B-dúr záró tizenhatodjaihoz.
Az utolsó sor elsı üteme azonos a negyedik sor elsı ütemével, ezután azonban még
hangsúlyosabban kiemelkedik a moll „átértelmezés”, az oktávtöréssel és negyedekkel játszott
d–cisz hangoknak köszönhetıen. Az utolsó két ütem hangjai nyolcadokban mozognak, és az
oktávval (itt is) feljebb játszott hangoknak köszönhetıen zeneileg rendkívül hangsúlyossá
válik a g-moll zárlat.
5. Legényes20

Az elsı ütemben f-a fıhangokat láthatunk, alsó váltóhanggal és felülrıl g-díszítéssel. A
negyed értékben megszólaló a-hang trillavibrátó díszítést kap. Ezen a hangon tapasztalhatunk
egy látszólag indokolatlan vonóirányváltást (kétszer föl), ez azonban csak látszólag
fölösleges, valójában a harmadik ütem g-hangra esı hangsúlyát készíti elı. A második ütem a
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hangjai elıtt gisz elıkék szólalnak meg, majd az ezt követı g-hang g–a díszítést kap, és
jellegzetes kötéssel (hármas) átívelıdik a következı ütembe. Itt találjuk azt a hangsúlyos g
fıhangot, ami indokolja az elsı ütem már említett vonóirány váltását. Az utolsó három
tizenhatod már elıkészíti az utolsó ütem F-dúr harmóniafelbontását. Vonóbeosztás
szempontjából (mint általában Sanyi bácsinál) felsı félvonón játszik, a tizenhatodokat a vonó
csúcsa közelében. A következı sor zeneileg az elsı ismétlése, azonban az elsı sor negyed ahangjait nyolcad ritmusértékben láthatjuk. Még egy érdekes jelenséget figyelhetünk meg az
elsı–második ütemben. Az elsı ütem záró „a” hangja „átkötıdik” a második ütem elsı
nyolcadjához, és így a második nyolcad kapja a fıhangsúlyt. Ettıl egy pillanatra
„másodhangsúlyos” érzésünk lesz, ami azonban a következı ütemben már meg is szőnik,
hiszen visszatér az általános – negyedes – hangsúlyozás.
A harmadik sor elsı ütemében d-re érkezı moll skálát láthatunk cisz vezetıhanggal, és
ismét megfigyelhetjük a legényesekben gyakran elıforduló átkötött hangot. Ez azért fontos,
mert így a második ütemben a harmadik tizenhatod kapja a hangsúlyt és emiatt (pillanatokra)
ismét másodhangsúlyossá válik. A harmadik ütemben mar az elsı ütemben is használt
motívumot láthatjuk azzal a különbséggel, hogy a sor utolsó üteme skálaszerő (nem
felbontás). A negyedik sor elsı–második üteme megegyezik az elızı sorral, azzal a
módosítással, hogy az utolsó cisz tizenhatod már elıkészíti az A–A7–d–d harmóniákra épülı
zárlatot.
Az ötödik sor megegyezik a harmadikkal, azzal a módosítással, hogy az utolsó etizenhatod elıkészíti a fekvésváltást.
Az utolsó sorban az elızıektıl eltérı zenei megoldást látunk (az elsı két negyedben), ahol
a hegedő hangsúlyos b-hangjait B-dúr harmónia kíséri, ami az utolsó két ütemben A–A7–d–d
skálákra oldódik. Vonózás tekintetében megállapítható, hogy Neti a legényes dallamokban
általában felsı félvonót használt, a tizenhatodokban pedig a csúcshoz közel maradt. A
tizenhatodoknál gyakran alkalmazta a staccato vonást, aminek „monotóniáját” gyakran
feloldotta egyenletesen játszott detachéval.
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Összefoglalás
Azt hiszem az elemzésbıl kiderül, hogy Neti Sándor Kalotaszeg egyik legkiválóbb prímás
egyénisége volt. Letisztult játéka, a gyakorlatban kikristályosodott technikai megoldásai,
variációs készsége mindenképpen érdemes (és alkalmas) arra, hogy játékát továbbörökítsük a
felnövekvı zenész (és hallgató) társadalom számára.
A bemutatott példákból láthattuk, hogy bár dallamait gazdagon díszíti, repertoárjából
gondos válogatással ki lehet jelölni azokat a darabokat, amik alapfokon is oktathatóak.
Nagyon sok egyszerőbben játszott legényes, csárdás dallamot lehet találni, ami alkalmas erre
a célra, szaporái pedig remekül alkalmazhatóak akár skálaszerően is. Emellett szól az is, hogy
rendkívül nagy anyag áll rendelkezésre tıle – videofelvétel formájában is – és ez nagyban
segíti a szakmai, pedagógiai munkát.
A mai példakép-hiányos világunkban kicsit olyan ez, mintha a hallgató „elsıkézbıl”
tanulná, hallhatná a muzsikát. Rendkívüli elıny ez azokhoz a prímásokhoz képest, akikrıl
(sajnos) nem, vagy csak kevés ilyen felvétel készült. Nagyon fontosnak tartom, hogy nem
„csak” hegedülését, hanem mint embert is példaképként lehet (kell) tekinteni. Akik
közelebbrıl ismerték tudják, hogy szeretetreméltó, intelligens, „gondolkozó” muzsikus volt.
Befejezésként álljon itt néhány rá jellemzı idézet:
„Dehogynem, még olyan nagy munka. Egy nagy munka.21 Egy zenésznek sok kell, hogy
villanjon az esze, mit muzsikál, s mi következik, s aztán mit, mi következik. […]
Én, még amíg élek, mindig tanulok. […] Az, az, aki meg van elégedve a zenével az nem.
Mindig, mindig, mindig kell, hogy mővelıdjünk, s többet, többet, többet, többet, többet. […]
Én meghalva sohase vagyok. Mindig fognak emlegetni. A tanítványaim, azt fogják mondani,
egyik a másiknak: hát te honnan tudod? Hát, Sanyi bácsi tanít. Akkó’ má’ nem élek? Mindig
élek. […] Mer’ említik a nevemet.”22
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