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1. A zenei hang jellemzői 

 

A zenei alkotások alapanyaga a hang. Hangokból tevődik össze a legegyszerűbb mondóka, s 

hangokból épülnek a legnagyobb szabású zeneművek is. 

A hang természeti jelenség, mellyel több tudomány foglalkozik, mint pl. a fizika (akusztika), 

a fiziológia, a pszichológia stb. 

Ha valamely rugalmas testet nyugalmi állapotából kimozdítunk, rezegni kezd. A rezgéseket a 

levegő átveszi, és hullámok formájában továbbterjeszti. A hanghullámokat hallószereink felfogják, s 

idegingerré alakítják. Az idegingerek eljutnak az agy hallási központjába, ahol hangérzet 

keletkezik.  

A rezgés két féle lehet: szabályos vagy egyenletes és szabálytalan vagy egyenetlen. A 

szabályos rezgés zenei hangot, a szabálytalan zörejt eredményez. A természetes hangforrások 

sokasága mellett, ötletes találmányok, – a hangszerek – varázsolták egyre gazdagabbá a zenei 

hangok birodalmát; legújabban elektromos és elektronikus hangfejlesztők, hangokat rögzítő és 

átalakító készülékek bővítették tovább a zene nyersanyagkészletét. 

A zenei hang tulajdonképpen több, egyidejű rezgésből tevődik össze. Az alaprezgés adja az 

alaphangot. Az alaprezgés egész számú többszörösei szólaltatják meg a felhangokat. 

 

A zenei hang tulajdonságai: 

 

1.  

2.  

 

 

A hangmagasság 

A hangmagasság a hangforrás másodpercenkénti rezgésszámától (frekvenciájától) függ, a 

rezgésszám és a magasság egyenes arányban van egymással. Minél nagyobb a rezgésszám annál 

magasabb a hang. Az emberi fül által érzékelhető legmélyebb hang 16, a legmagasabb 20.000-

25.000 rezgésszámú. Az ennél magasabb rezgésszámú hangokat ultrahangoknak, a 16 

rezgésszámnál kisebbeket infrahangoknak nevezzük. Ezeket az emberi fül nem képes felfogni, de 

közepes magasságban, az igen közel levő hangmagasságokat is meg tudja különböztetni. A 

hangmagasság váltakozása eredményezi a dallamot. 

A zenei hangok frekvenciaarányban kifejezett magasságát nemzetközi egyezmény 

szabályozza. A hangolás alapja az egyvonalas á hang (a
1
), melyet normál-, vagy kamarahangnak is 

1. 2. 3. 4. 

hangmagasság a hang időtartama hangerősség hangszín 

(dallam) (ritmus) (dinamika) (minőség) 
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neveznek. Az á hang 435 Hz rezgésszámú magasságnak felel meg. A mai zenekari gyakorlat ennél 

általában magasabban hangol (440 Hz). 

A frekvenciaaránnyal meghatározott magasságot abszolút magasságnak nevezzük. Ezt a 

zenében a hangok ábécés nevével és az oktávszakasz megjelölésével fejezzük ki.  

 

Törzshangok, módosítójelek, enharmonikus hangok. 

 

 

 

Mindez a zongora billentyűzetének egy részletén: 

 

 

A törzshang és négy módosított származéka alkotja a törzshang körét (pl. c-ből lehet 

módosítás következtében cisz, ciszisz, cesz, ceszesz). Sem emelés, sem mélyítés nem visz ki a 

törzshang köréből és nem léphet más törzshang közébe, pl. c-ből lehet cisz vagy cesz, de sohasem 

lehet desz vagy h. 

c
1  

           d
1
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1
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1
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1
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1
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A törzshang körének figyelembevételével kétféle félhangot különböztetünk meg: diatonikus 

és kromatikus félhangot („kromatikus” görög nyelvből képzett szó: színes, színező). 

Diatonikus félhang: két olyan hang között jelentkezik, amely két különböző törzshang 

köréhez tartozik. 

e-f, h-c, c-desz, cisz-d, g-asz, b-cesz, asz-bébé stb. 

Kromatikus félhang: ugyanazon törzshang köréhez tartozik. 

c-cisz, e-esz, g-gisz, g-gesz, cisz-ciszisz, asz-aszasz, h-b stb. 

 

Enharmonikus hangok: azok a hangok, amelyek írásban és hangnévben különböznek, de 

hangzásban – legalábbis a zongorán és általában rögzített hangolású hangszereken megegyeznek. 

(pl. cisz-desz, cesz-h, eisz-f, fisz-gesz, aisz-b, fesz-e, ciszisz-d, bébé-a stb.) 

 

Oktávszakaszok 

 

 

 

 

Leggyakoribb kulcsok 

 



6 

 

 

 

A hangerősség (dinamika) 

A hang erőssége a rezgés legnagyobb kitérésétől, kilengésétől (az amplitúdótól) függ. Minél 

nagyobb a rezgés kilengése, annál erősebb a hang. A „dinamika” a görög dynamis szóból 

származik, jelentése erő, hatalom. 

A nagyon halk hangokat nem érzékeljük, a nagyon hangosak inkább fájdalmat okoznak. A 

hangerőnek sokkal több árnyalatát érzékeljük közepes hangmagasságokban, mint a nagyon mély, 

vagy a nagyon magas hangok közt. 

A zenei gyakorlatban a hangerőre dinamikai jelekkel utalunk. Ezek mindig viszonylagos 

hangerőt jeleznek. Abszolút forte vagy abszolút piano nincs. A különböző erősségű hangok között 

átmenet is teremthető. Ezt írja elő pl. a crescendo, illetve a diminuendo vagy descrescendo. 

A legfontosabb dinamikai jelek: 

 

forte (röv.: f) = erősen 

fortissimo (ff ) = nagyon erősen 

mezzoforte (mf) = közepes erővel, félerősen 

a mezzo (közép) a f és p közötti hangerőre utal. 

fff = a lehető legnagyobb erővel 

morendo = elhalóan 

perdendosi = mintha a hang elveszne 

piano (p) = halkan 

pianissimo (pp) = nagyon halkan 

mezzopiano (mp) =  közepes p 

ppp = a lehető legkisebb hangerővel 

sotto voce = tompított, halk hangon 
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dolce = lágyan 

 

Nem dinamikai jelek ugyan, de a felsoroltakkal nagyon gyakran kapcsolatosak s azok jelentését 

némileg módosítják: 

poco = kicsit, egy kissé, pl. poco f = kicsit erősen 

più = több, meno = kevesebb (gondoljunk itt a plusz-mínuszra!), pl.: più f — több erővel, 

meno p = kevesebb p, tehát: valamivel erősebben. 

 

A dinamikai fokozatok áttekintését a következő összeállítás megkönnyíti: 

p p p  -  pp -  p -m p  -  mf  -  f  -  f f  -  f f f  

 

Az 1750. előtti (barokk) zene nem ismerte még a mai értelemben vett crescendót, azaz a 

hangerőnek lassú átmenetekkel való fokozását. A hangerőfokozat első szembeállítása abból állt, 

hogy a hangszeres zenében ugyanazt a gondolatot halkabban (visszhangszerűen) megismételték 

(esetleg egy oktávval magasabban). Ez az ún. echohatás. Valószínűleg az orgonák két manuálos 

(billentyűzet) szerkezete vezette itt a zeneszerzőket, amennyiben az egyik manuálon játszott 

dallammal szembeállították ugyanazt a második manuálon előadva. S ha ezután, esetleg még egy 

halkabb echo következett, akkor elérkeztek az erőváltozásnak oly módjához, amikor az egyes 

dinamikai fokok szakaszonként, lépcsőzetesen haladva álltak be. Ez az ún. teraszos dinamika. A 

mai cresc.-hatás ezzel szemben azt eredményezi, hogy a hangerő lassú átmenetben, szinte 

észrevétlenül megy át az egyik fokozatból a másikba. 

 

A kétféle dinamika-hatást a következő ábra szemlélteti. 
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A hangszín 

Az alaphanghoz csatlakozó felhangok mennyiségétől és erősségétől függ a hang színezete. A 

húros hangszerek sokszínű hangzását a felhangok gazdagsága okozza. A fuvola hangja pl. 

felhangokban szegényesebb, a kürté (mint általában a rézfúvós hangszereké) gazdagabb. 

A hang színezetét befolyásolja a hangkeltés módja is. Ugyanaz a hegedűhúr pl. más-más 

színezetű hangot ad, ha vonóval, vagy ha pengetéssel hozzuk rezgésbe. 

Az alaphangnál magasabb felhangok szabályos hangmagasság-sorozatot (hangsort) 

alkotnak. A nagy C hangmagassággal együtt pl. a következő felhangok szólalnak meg 

(természetesen csak nagyon-nagyon halkan): 

 

 

 

 A nyíllal jelölt hangok „hamis”-nak tekinthetők. A felhangsorozat még tovább is 

folytatható. 

 

 

Házi feladat: 

1. Vizuálisan rögzítsük/memorizáljuk az összes törzshangot és azok módosított származékait 

mind a vonalrendszeren – violin és basszuskulcsban, mind a zongora billentyűzetén. 

2. Gyakoroljuk a kulcsok írását! Írjunk mindenikből 10 darabot. 

3. Képezzünk írásban minden hanghoz (az egyvonalas oktávban) diatonikus és kromatikus 

félhangokat. 

4. Énekeljünk el egy tetszőleges népdalt vagy gyermekdalt három különböző hangerővel! 

5. Tanuljuk meg kívülről a C alaphang felhang-sorát! 
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2. A hang időtartama 

 

A hangforrás rezgésének kezdetétől annak megszűnéséig tart, vagyis a rezgések időbeli 

kiterjedését értjük alatta. A hang időtartama a hangzás idejének hosszúságában valósul meg. A hang 

időtartamán értjük azt az időt, amely a hang felcsendülésétől annak megszűnéséig tart. A hangok 

időtartam-kombinációiból jön létre a ritmus, mely valójában a hangértékek időbeli tagolását jelenti. 

Egyes hangértékek különböző tényezők függvényében (pl. szöveg) hangsúlyokat kapnak. Ha ezek 

periodikusan ismétlődnek, akkor metrumról beszélünk. Ilyen esetben a metrum a zenemű 

időmérőjeként is szolgál. 

 

A ritmus 

A ritmus a zene egyik ősforrása és elsődleges alkotóeleme. Az európai zene sok évszázados 

történetében a harmónia, a dallam és más zenei alkotóelemek fejlődésével párhuzamosan fejlődött a 

ritmus is. 

A zenei ritmus meghatározási kísérletei alapvetően két jelentésszint köré csoportosulnak: 

a. általános, makro-szint (filozófiai) 

 Az első, általánosabb jelentésszint értelmében, a ritmus (etim. reo – folyás) mozgásra utaló 

fogalom, vagyis az anyagi, társadalmi és egyéni élet folyamataira utal, valamint ezek 

egymásutániságára (pl. reggel-este, évszakok stb.). Ha ezt a meghatározást a zenére alkalmazzuk, 

akkor kijelenthető, hogy a zenei ritmus valamennyi hangzó jelenség együttes mozgását jelenti. Így 

minden olyan mozgásfajtára vonatkozik, melyek a szerkezeti-formai (motívumok, témák, frázisok, 

periódusok egymásutánja), harmóniai-polifon, dinamikai, agogikai, hangszerelési és tempóbeli 

viszonyokból születnek.  

Ez a ritmusfelfogás, tehát, a mozgást valamennyi zenei paraméter összességében ragadja 

meg és ez jóval közelebb áll ahhoz az idő-érzékeléshez, amely az ember zenei befogadásának 

sajátja. Vagyis, amikor zenét hallgatunk, nemcsak az ún. ritmusképleteket vagy tempót érzékeljük 

mozgásként, hanem a zene valamennyi paraméterét, melyek tehát egy komplex mozgást hoznak 

létre. Mivel a zenei időbeli művészet, természetes, hogy valamennyi paramétere csak mozgásban 

képzelhető el és tapasztalható meg. 

Tehát ebben a tágabb értelemben a ritmus az összes zenei paraméter mozgásainak összessége. 

b. specifikus, mikro-szint (zenei) 

 Egy másik, az előbbitől lényegesen különböző jelentésszint szerint, a ritmus csupán a 

hangok időbeli viszonyát, vagyis azok időtartamát jelenti. Az általános felfogás ezt nevezi zenei 
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ritmusnak és önálló paraméterként kezeli (tehát az első pontban felsorolt mozgás-típusokat 

mellőzi). 

 Ebben a felfogásban a ritmus „valami”, ami megszervezi az összes többi paramétert 

(dallamot, harmóniát, polifóniát, hangszerelést, dinamikát). A valóságban ez éppen fordítva van: a 

ritmus a hangzó jelenségekből jön létre, hiszen a ritmus az idő tagolása, ez pedig azt jelenti, hogy 

hangzó jelenség hiányában nincs mit tagolni. 

 Sőt, azt is mondhatnánk, hogy ritmus (önmagában véve) nem is létezik, csupán a zenei 

hangok egymásutánja, mivel a hangok közötti határvonalakat érezzük ritmusnak (ez a jelenség 

hasonlít a festészetben két felület találkozásánál létrejövő vonalra, mely nem egy tényleges vonal, 

hanem egy vonal-érzet, melyet az egymásmelletti felületek különbsége hoz létre). A „tiszta ritmus” 

képzete valószínűleg a (zeneileg) félrevezető grafikai lejegyzésnek köszönhető, különösen amikor 

egy vonalra írott értékek sorozatával találkozunk. Ezek az értékek azonban, csak akkor válnak 

ritmussá, amikor megszólaltatjuk őket (ne feledjük, hogy egy ütőhangszer, vagy egy ceruza 

kopogása is hang). Ennek a felfogásnak a következtében alakult ki az a nézet, hogy a ritmus 

megelőzné a dallamot a zene kialakulásában. 

A zenei ritmus összetevői és szervező elvei 

 A szűk (zenei) értelemben vett ritmusnak három alapvető összetevője van: hangérték, 

hangsúly és tempó. 

 

A hangértékek szervezése révén jönnek létre a ritmus-alakzatok (képletek) 

Szervező elvek: 

 - a hangértékek nagysága (rövid-hosszú) 

 - a hangértékek viszonya (azonos-különböző) 

 - a csoportosuló hangértékek  száma (kettős, hármas) 

a. kettős ritmusképletek (3 lehetőség): 

 - két egyforma 

 - egy hosszú – egy rövid 

 - egy rövid – egy hosszú 

b. hármas ritmusképletek (7 lehetőség): 

 - három egyforma 

 - egy hosszú – két rövid 

 - két rövid – egy hosszú 

 - két hosszú – egy rövid 

 - egy rövid – két hosszú 
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 - egy rövid – egy hosszú – egy rövid 

 - egy hosszú – egy rövid – egy hosszú 

Amennyiben nincs más tényező (pl. szöveg), a hosszabb érték természetes hangsúly kap (mivel 

hosszabb ideig szól), ezt nevezzük ritmus-hangsúlynak. 

 

Idő és szünetértékek    Egy hang egyenlő részekre osztva 

 

 

 

 

Pontok és kötőívek 

 

 

 

 

 

Az idő, az alapérték és az időérték viszonya 

 

 

A hangértékeket vagy csoportokat a hangsúlyok szervezik 

A hangsúly egy vagy több érték kiemelését jelenti. Általánosságban elmondható, hogy a 

különböző korok vagy stílusok ritmus-rendszereinek sajátosságai mindenekelőtt a hangsúlyozási 

elvek állnak. Többféle hangsúly is létezik, mely hatással van a ritmus kialakítására, 

megszervezésére: ritmus-hangsúly (a hosszabb érték hangsúlya), dallam-hangsúly (dallam-ív 

csúcspontja, kiemelt hang), szöveg-hangsúly (súlyos szótag) stb. 

Fontos kihangsúlyozni, hogy a tonális-funkciós zenéből ismert metrum fogalma nem a ritmus 

fölött álló elv, hanem annak alárendelt jelenség. A metrum valójában ismétlődő ütemhangsúlyt 
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jelent, és ilyen formában a fent említett hangsúlyozási elveknek csupán az egyik fajtája. Az 

ütemhangsúly természetszerűen csak olyan zenekultúrákban érvényesül, ahol az ütemvonal, mint 

szervező jelenség aktív szerepet játszik, vagyis a barokk, klasszika és romantika korában. Ez előtt 

és ez után nem beszélhetünk metrumról. 

 

A tempó 

 Tempó alatt általában a hangzó folyamatok lezajlási sebességét szokták érteni, vagyis a 

ritmus (értékek és hangsúlyok) folyamatát, melyet egy referencia-időegység (sebességbeli tényező) 

határoz meg az asztronómiai idő alapján (perc, másodperc). Úgy tűnhet, hogy a tempó 

meghatározása teljes egészében az alkotótól függ, aki tetszés szerint előírhatja művének a tempóját. 

A valóságban a tempó jóval mélyebb jelenség és összefügg a zenei ritmus másik két alapvető 

összetevőjével: a hangértékkel és hangsúlyokkal. 

 A tempó valójában nem objektív, külső tényezője a ritmusnak, hanem annak belső 

jellegéből, létmódjából fakad. A zenei tempó kialakulása évezredekkel megelőzi a metronóm 

felfedezését és alkalmazását. A primitív zenekultúrák óta a különböző eseményekhez (temetés, 

ünnep, rituálék) szolgáló kifejezések nekik megfelelő ritmus-rendszereket hoztak létre, melyek 

magukban hordozták a folyamat lezajlási sebességét is. 

 A tempó, tehát a ritmus és általában a zenei folyamat belső kifejezéséből, jellegéből fakad. 

A zeneművek éppen a tempó által nyerik el karakterüket. Vagyis a tempó adja meg a ritmus 

feszültségi fokát, aktívabb vagy passzívabb jelenlétét. Az előadóművészetben számtalan tényező 

befolyásolhatja a tempó megválasztását: a terem nagysága, akusztikai tulajdonságai, az előadói 

apparátus mérete a helyhez viszonyítva stb.  
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3. Hangkészlet, hangrendszer, modus, hangnem, hangsor 

 

Hangkészlet 

Valamely mű vagy műrészlet hangjainak magasság szerinti meghatározott összessége. 

Pl. egy c
1
-c

2
ig terjedő zenei téma hangkészlete hétfokú, a következő hétféle hangból áll: c

1
-d

1
-e

1
-f

1
-

g
1
-a

1
-h

1
. Az oktávismétlődés a hangkészlet megállapítása szempontjából nem számít. 

Állapítsuk meg egy-egy műzenei példa hangkészletét! 

 

Hangrendszer 

A zenei hangok egy oktávon belüli rendje, amelyet a hangok száma és hangközviszonyai 

határoznak meg. A hangok száma szerint megkülönböztetünk kétfokú, három-, … tizenkettő, sőt 

ott, ahol félhangnál kisebb távolságot is felhasználnak (a hindu zeneelmélet pl. 21-fokú 

hangrendszert ismer) többfokú hangrendszereket. A különböző népzenei és műzenei alkotások 

leggyakoribb hangrendszerei: ötfokú (pentaton), hétfokú (heptaton) és tizenkétfokú (dodekaton). 

Állapítsuk meg egy-egy műzenei példa hangrendszerét! 

 

Modus („hangfaj”) 

Modus (latinul mérték, szabály, mód) szűkebb értelemben a görög eredetű majd a 

középkorban elterjedt hétfokú hangsorok egy-egy tagja. Tágabb értelemben valamely 

hangrendszerben előforduló, a záró hanghoz viszonyítható hangnemfajták, „hangfajok” jelölése. 

 

Hangnem 

Valamely modus abszolút magasság szerinti meghatározása (pl. C-dúr, esz-líd). Irányadó a 

záró hang, illetve a záró harmónia. 

 

Hangsor, skála 

Valamely hangrendszer, modus, hangnem tagjainak emelkedő vagy ereszkedő sorba szedett 

dallama. 
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4. A pentatónia 

 

Az ötfokú hangrendszer. A pentaton moduszok 

A magyar népzene ősi stílusú dalai ötfokúak. A pentatónia keleti rokon népeink zenéjében 

még általánosabb, mint nálunk. Ötfokú népdalaink záróhangja rendszerint lá. Gyermekdalaink közt 

dó-végű pentatónia is akad. Rokon népeink népzenéjében nem ritkák a szó-, ré-, és mi-végű 

pentaton dallamok sem. 

Az ötfokú hangrendszer hangsorában a szomszédos hangmagasságok egymástól nagy 

szekund, illetve kis terc távolságra vannak. Egy-egy oktávszakaszra két kis terc és három nagy 

szekund jut. 

 

 

 

A pentaton rendszer mindegyik hangja lehet finális. Az ötfokú dallamok hangnemét ezek szerint 

ötféle skálával ábrázolhatjuk: 

 

 

 

A felülről lefelé tartó hangsorok az ősi stílus ereszkedő dallamaira emlékeztetnek. 

Az öt skála szerkezetét az alaphangtól mért hangközök adják. 

Táblázatunk ezt alulról felfelé mutatja. 
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PENTATON 

MODUS 

2. fok 3. fok 4. fok 5. fok 

MI k 3 t 4 k 6 k 7 

LÁ k 3 t 4 t 5 k 7 

RÉ n 2 t 4 t 5 k 7 

SZÓ n 2 t 4 t 5 n 6 

DÓ n 2 n 3 t 5 n 6 

 

A pentaton hangrendszer egy-egy hanggal meghatározott részét pentaton modusnak nevezzük. Az 

ötféle ötfokú hangsor az öt pentaton modust ábrázolja. 

A pentatónia öt hangja tiszta kvintek láncolatát alkotja. 

 

DÓ – SZÓ – RÉ – LÁ – MI 

 

Az öt hang F-kulcsban: 

 

 

 

A kvintoszloppal egyenértékű a pentatónia tiszta kvartjainak rendje: mi – lá – re – szó – dó. 

A kvint- és kvartrendbe állított pentaton hangokat „cikk-cakk” dallamon könnyen elénekelhetjük: 

 

 

 

 

A négy dallam egymás megfordítása. Az azonos sorban levő dallamok rákfordítások. 

Az egymás alatt levő dallamok tükörfordítások. 
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A pentatónia hangközei 

 

- kvintek, négy féle van: dó – szó, szó – ré, ré – lá, lá – mi. (leolvasható a kvintsorról) 

- kvartok, négy féle van: mi – lá, lá – ré, ré – szó, szó – dó. (kvintsor visszafele) 

- nagy szekundok és kis szeptimek: a kvintsor második szomszédjai. Ezekből háromféle van: 

dó – re, re – mi, szó – lá. 

- kis tercet és nagy szextet alkotnak a kvintlánc eggyel távolabbi hangjai, ilyenekből kettő 

van: mi –szó, lá – dó. 

- A kvintoszlop két szélső hangja nagy tercet, illetve kis szextet ad: dó –mi. Csak egy nagy 

terc alkotható a pentaton rendszer hangjaiból, ezért a hangköz (iiletve megfordítása) a 

pentatónia jellemző hangköze, karakterisztikonja.  

 

A pentatónia előjegyzési rendje 

Az alábbi táblázat a pentaton rendszernek lehetséges transzpozícióit mutatja be törzshangokból, 

illetve egyszeresen módosított hangokból.  

 

Házi feladat: töltsük ki a hiányzó adatokat! 
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Tehát: ősi népdalaink pentaton fordulataiban nincs félhang. A félhang nélküli ötfokúságot idegen 

szóval anhemiton pentatóniának nevezzük.   

 

Házi feladatok: 

1. Állapítsuk meg a zongora fekete billentyűzetének hangrendszerét! Írjuk le ezek modusait 

keresztes és bés hangokkal egyaránt! 

2. Írjunk cikk-cakk dallamot az egy keresztes, ill. egy bés pentaton rendszerek kvintjeiből és 

kvartjaiból. 

3. A megadott karakterisztikonból írjuk le a pentatónia öt hangját: é – gisz, fisz – áisz, b – d, 

cesz – esz stb. 

4. Megadott kis tercekből következtessünk a pentaton transzpozíciókra: d – f, á – c, gisz – h, b 

– desz. 

5. Melyik pentaton transzpozíció hangközei a következő nagy szekundok: c – d, esz – f, fisz- 

gisz, á – h? 

6. Írjuk egymás alá az ötféle pentaton modus hangsorát esz közös alaphangra. 

7. Miért a „legszabályosabb” a pentaton modusok közül a ré-hangsor? 
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5. A hatfokú rendszer 

 

A pentatónia kvintláncolatát két irányban is meghosszabbíthatjuk: 

 

 

A két azonos kvintszerkezetű hatfokú rendszer hangsora is azonos szerkezetet mutat. 

 

 

A dó- és szó-hexachord egymás transzpozíciói. A népzenében a dó-hexachord hangkészletű 

dallamok záróhangja rendszerint dó, a szó-hexachord hangkészletűeké viszont lá. A lá-pentachord 

alsó szó-val tehát szó-hexachord hangkészletet jelent. 

A többi hatfokú hangsor hangjai nem alkotnak szoros kvintláncolatot. 

 

 

 

A fá-tól ti-ig tartó kvintsorozat dó-hiányos alakja a ré-hexachord, mi-hiányos alakja a fá-

hexachord. Ezekben az egy-egy kis szekund van, akárcsak a dó-, illetve a szó-hexachordban. 
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A lá-hexachord kvintláncolata a dó és ré között szakad meg, a ti-hexachordé a ré és mi 

között. Mindkét hexachordban két kis szekund van. 

 

A mi-hexachord kvintsorozata középen hiányos. Hangsorában két kis szekund van. 

 

Hangsorok pien-hangokkal 

A pien-hangok a pentatónia kis tercugrásait szekundlépésekre bontják. A mi-szó közé fá 

vagy fi, a lá-dó közé tá vagy ti ékelődhet. Vizsgáljuk meg e lehetőséget a lá-pentaton modus 

hangsorában! 

 

 

 

A négyféle szerkezetű hétfokú skála közül hármat ismerünk: 

- a lá-pentatónia: 

o ti-vel és fá-val  eolt eredményez, 

o ti-vel és fi-vel   dórt 



20 

 

o tá-val és fá-val  fríget, végül 

o tá-val és fi-vel  „ismeretlen” szerkezetű hétfokú hangsort kapunk. 

 

A különös hétfokúságot mindig a tá és fi átmenő hangok okozzák. 

 

Építsük fel alulról felfelé a szó-pentaton hangsort tá-val és fi-vel kibővítve!  

 

 

Majd énekeljük el lá-val kezdve. A szó-pentaton modusból kapott különleges hétfokúság 

tehát a dallamos moll szerkezetével azonos. 

 

Építsük fel alulról felfelé a dó-pentaton hangsort tá-val és fi-vel kibővítve! 

 

 

 

Fussunk végig a C-hang felhangjain. Ha a felhangokból az első hét különböző hangot 

kiválasztjuk és skálába illesztjük, a fenti példa hétfokú hangsorát kapjuk. Ezt a skálát akusztikus 

hangsornak nevezzük. 

 

 

Házi feladat 

1. Melyek a szimmetrikus szerkezetű hexachordok? Mely hexachordok egymás megfordításai? 

(Az alulról felfelé számított hangközök és a felülről lefelé mért intervallumok azonossága 

alapján!) 

2. Egészítsük ki fá vagy fi, tá vagy ti pien-hangokkal a dó-pentaton modus, a ré-pentaton 

modus, a mi-pentaton modus és a szó-pentaton modus hangsorát! 
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6. A diatónia 

 

A hétfokú hangrendszer. A diatonikus moduszok 

Az ötfokúságból hétfokúságba való átmenet útja (a magyar népzene új stílusú dalainak 

többsége már diatonikus) az egyik lehetősége a diatonikus dallamok kialakulásának. Tudjuk, hogy 

az ókori görögök tetrachordokból építették fel szintén hétfokú hangsoraikat. 

Ismeretes, hogy a diatonikus moduszoknak görög nevük van. A ma használatos elnevezések 

azonban nem azonos értelműek az ógörög elmélet hangsoraival. Ami pl. ma dór, az náluk fríg volt 

stb. A nevek és fogalmak megcserélésében a középkori latin elméletírók ludasak. Az eltévesztés 

oka ma már kideríthetetlen. A diatonikus hangsorok görög elnevezése a középkori zeneelmélet 

értelmezésében terjedt el.  

A diatonikus dallamvilág őshazája valószínűleg a Földközi-tenger vidéke. Az itt élő népek 

sokféle zenéjéből ötvöződött a zenetörténet egyik leggazdagabb dallamkultúrája: a gregorián. Zenei 

írásmódunk kialakulása a gregorián zene elterjedésével párhuzamos. 

 

Rendezzük a diatónia hangjait magasságuk szerint! 

 

 

A szomszédos hangmagasságok egymástól kis, illetve nagy szekund távolságra vannak. A kis 

szekundot a fenti ábrán 1-es szám jelöli. Egy-egy oktávba két kis szekund és öt nagy szekund kerül. 

 

Elemzéseink során tapasztalhattuk, hogy a hétfokú hangkészlet hangjai a dallamokban nem 

egyenrangúak. A záróhangot rendszerint jelentősebbnek érezzük, s a többi hangot a finálishoz 

viszonyítjuk. A diatónia egy-egy hanggal elhatárolt részét diatonikus modusznak nevezzük. Ilyen 

hét van: 
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A hétféle szerkezetet az alaphangnak a többi hangokkal alkotott hangközei adják. 

 

 

A diatónia hét hangja tiszta kvintek, illetve tiszta kvartok láncolatát alkotja: 

 

A kvintsorozat közepén az öt pentaton hang áll, két szélén a kis szekundok alkotórészei 

helyezkednek el. 

A diatónia tiszta kvintes, illetve tiszta kvartos szerkezetét e két hangköz váltakozásával is 

bemutathatjuk. Énekeljük el az így keletkezett cikk-cakk dallamot: 

 

A diatónia hangközei 

A diatónia hangközei leolvashatók a kvintoszlopról. 

- a szomszédos hangok kvinteket, kvartokat adnak, ezekből hatféle van; 
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- nagy szekund, illetve kis szeptim ötféle akad (második szomszédos hang a kvintláncon); 

- kis terc, illetve nagy szext négyféle (harmadik szomszédos hang); 

- nagy terc, illetve kis szext háromféle (negyedik szomszédos hang); 

- kis szekund, illetve nagy szeptim kétféle (ötödik szomszédos hang); 

- a két szélső hang bővített kvart, illetve szűk kvint távolságra vannak egymástól; 

A diatónia hangjaiból csak egy bő kvart (illetve szűk kvint) intervallum alkotható, ezért e hangköz 

(illetve megfordítása) a diatónia jellemző hangköze, karakterisztikonja. 

 

A diatónia előjegyzési rendje 

A diatónia alaphangsorát a törzshangok alkotják. A hétfokú rendszer többi transzpozíciójának 

mindegyikében van módosított hang. Az alábbi táblázat a diatónia használatos transzpozícióit 

tartalmazza 7 kereszt, 7 bé előjegyzésig. A táblázatból könnye leolvasható a hétfokú moduszok 

transzpozícióinak alaphangja. 

 

 

A nagy terces diatonikus moduszok dúr jellegűek, a kis tercesek moll jellegűek. 

Tanulmányozzuk a különböző szerkezetű dó-végű és lá-végű hangsorokat közös alaphangról! 
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A líd tehát dó-sor fi-vel, a mixolíd dó-sor tá-val. 

 

A dór lá-sor fi-vel, a fríg lá-sor tá-val. 

 

Megjegyzés 

A diatónia csak az egyik olyan hétfokú rendszer, amelynek hangsorában két kis szekund és öt nagy szekund szerepel. 

Összesen három ilyen rendszer képzelhető el, s mindegyik rendszerben hétféle modusz.  

- az I. hétfokú rendszer a diatónia 

- a II. hétfokú rendszer (Bárdos Lajos heptatonia secunda-nak nevezi) (megjelenik a tá és a fi) moduszai közé 

tartozik a dallamos moll, az akusztikus hangsor, a dúr-moll hangsor stb. 

- a III. hangrendszer skálája hasonló az egészhangú skálához, mert öt nagy szekund van egymás mellett 

(megjelenik a má és a di), de a hatodik egészhang két kis szekundra oszlik. 

 

Házi feladat: 

1. Írjuk le a diatónia hangközeit (vonalrendszer, violin kulcs)! 

2. Töltsük ki a hiányzó adatokkal a diatónia előjegyzési rendjére vonatkozó táblázatot! 
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7. A dúr és moll hangnemek rendszere 

 

A dúr és moll tonalitás kialakulása 

A nyugat-európai műzenében a dúr-moll tonalitás a legújabb időkig szinte egyeduralkodó 

volt. Bach, Mozart, Beethoven, Verdi és zeneszerzők egész sorának remekművei fogantak dúr és 

moll hangnemekben. Új stílusú és vegyes osztályú népdalaink közt szép számmal akadnak dúr és 

moll dallamok. 

A dúr és moll hangnem térhódítása a XVII. században, a barokk stílus kialakulásával 

kezdődik. A XVI. század klasszikusai (Palestrina, Lassus stb.) még diatonikus moduszokban 

komponáltak. Náluk a líd, a mixolíd, dór és fríg egyenrangúak voltak a ionnal és eollal, a mai dúr és 

moll hangnemek őseivel. 

 A XV-XVI. század többszólamú muzsikájában gyakorta előfordult, hogy a líd megyedik 

fokát bével módosították , valamint a mixolíd hetedik fokát kereszttel felemelték. Így mindkét 

modusz szerkezetében, hangzásában a ionhoz vált hasonlóvá. 

 

 

 

 Az idők folyamán e módosítások meghonosodtak, s az eredeti hangnemi jellegzetességeket, 

a bő kvartot és a kis szeptimet írták módosítójelekkel. A nagy terces hangnemek közül tehát a ion, 

vagy ahogy ma is hívjuk, a dúr, diadalmaskodott. 

 A kis terces moduszok közül az eol és a dór hetedik fokának felemelése vált megszokottá. 

 

 

A módosított eol hangnemből lett az összhangzatos moll, a módosított dórból pedig a dallamos 

moll. Az eolt természetes mollnak nevezték el. A kis terces hangnemek közül a fríg önálló 

hangnemisége az idő folyamán megszűnt. 
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A tetrachord-elmélet 

A törzshangok dúr hangsorának alaphangja a c. Zenei érzékünk a hétfokú skála dallamában 

az alaphang oktávját is megkívánja. A dúr hangsor, így két azonos szerkezetű tetrachordra bontható. 

Mindkét tetrachord egy-egy másik alaphangú dúr alkotórésze is lehet. A C-dúr kezdő tetrachord-ja 

az F-dúrban záró tetrachord. A C-dúr záró tetrachordja a G-dúrban kezdő tetrachord. 

Megjegyzések: 

- A két tetrachord azonos szerkezetének megőrzéséhez egy-egy előjegyzést is alkalmaznunk 

kell (az F-dúrban a b-t, a G-dúrban a fiszt) 

- tehát: a kvintrokon dúr hangnemek csak egy-egy hangban különböznek egymástól 

- ha a tetrachordokat az F-dúr irányában tovább építgetjük, újabb és újabb dúr hangsorokat 

kapunk, s a bé előjegyzések száma mindig eggyel növekszik 

- a G-dúr irányában összerakott tetrachordok dúr hangsoraiban viszont a kereszttel módosított 

hangok száma bővül. 

 

Az előjegyzési rend 

Az előjegyzési rendben a módosított hangok egymástól tiszta kvint, illetve tiszta kvart távolságra 

vannak.  

 

 

A dúr-moll tonalitás 

Az azonos előjegyzésű dúr és moll hangsorokat párhuzamos dúrnak, illetve párhuzamos 

mollnak nevezzük. A párhuzamos dúr és moll alaphangja egymástól felfelé nagy szext, lefelé kis 

terc távolságra vannak. (A dúr 6. fokára épül a párhuzamos moll, illetve a moll 3. fokára épül a 

párhuzamos dúr.) 

A párhuzamos dúr és moll tehát közös hanganyagból építkezik. 
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A közös alaphangú dúr, illetve moll hangnemeket omonim (egynevű) dúrnak, illetve omonim 

(egynevű) mollnak nevezzük. Ezek három hangban különböznek egymástól. Az eltérő hangok a 

terc, a szext és a szeptim. 

 

A moll hangsorok 

Az összhangzatos és dallamos moll módosított hangjai nem előjegyzések. A háromféle 

szerkezetű moll tehát azonos előjegyzési rendhez tartozik. 

 

- a természetes moll karakterisztikonja a bő kvart (szűk kvint) 

- az összhangzatos moll karakterisztikonjai: a bő szekund (szűk szeptim), és a szűk kvart (bő 

kvint) 

- a dallamos moll karakterisztikonja: szűk kvart (bő kvint) 

Megjegyzés: 

- a bécsi klasszikusok ereszkedő moll dallamaiban észrevehetjük a következőt: felfelé a 

dallamos moll, lefelé a természetes moll felső tetrachordjának menetét követik. 
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Házi feladat: 

1. Írjuk fel a dúr hangsorokat előjegyzésük sorrendjében (4 kereszt - 4 bé előjegyzésig)! 

2. Írjuk fel az előjegyzések sorrendjében a moll hangsorok felső tetrachordját (4 kereszt - 4 bé 

előjegyzésig)! 

3. Írjuk fel egymás mellé az omonim dúr és moll hangsorok előjegyzéseit! (4 kereszt - 4 bé 

előjegyzésig) 

4. Mi az előjegyzésük azoknak az összhangzatos molloknak, melyekben cisz-f, áisz-d és é-ász 

szűk kvartok, illetve é-hisz, gesz-d és h-fiszisz bő kvintek találhatók? 

5. Mi az előjegyzésük azoknak a dallamos molloknak, melyekben cisz-f, áisz-d és é-ász szűk 

kvartok, illetve é-hisz, gesz-d és h-fiszisz bő kvintek találhatók?  
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8. A tizenkétfokú hangrendszer 

 

A módosított hangok 

Már gyermekdalaink hangkészletében is találkoztunk módosított, alterált hangokkal. A 

módosított hangok a diatónia hét hangján kívül a hangkészlet nyolcadik, kilencedik stb. hangjai. Az 

előjegyzések, nyilván nem tartoznak ide. 

 

RA-LA-MA-TA-  FÁ-DÓ-SZÓ-RÉ-LÁ-MI-TI       -FI-DI-SZI-RI 

 

 

A kromatika 

A kormatika a görög chromos szóból ered, jelentése: szín. 

Ha a dallamban diatonikus hang és annak módosítása követi egymást, kromatikus fordulatról 

beszélünk. Tudjuk, hogy a kromatikus hangközt bő prímnek nevezzük. A kromatikus hangsorokban 

bő prímek és kis szekundok váltakoznak. 

 

 

A kromatikus skála általában a módosítás irányában halad tovább, kivétel felfelé a tá, lefelé a fi.  

Ez C-dúrban, valamint c-moll a következőképpen mutat. Kivétel: a kromatikusan ereszkedő 

természetes moll hangsor megegyezik az emelkedő természetes moll hangsorral! 
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Az enharmónia 

A különböző származású, de temperáltan azonos magasságú hangokat enharmonikus hangoknak 

nevezzük. 

- Melyek a zongora fekete billentyűzetének enharmóniái? 

- Melyek a szomszédos fehér billentyűk enharmóniái? 

- Melyek a nem szomszédos fehér billentyűk törzshangjainak enharmóniái (ezek kettős 

módosítású hangok)? 

 

A dodekatónia 

A temperálás és az enharmónia tizenkét önálló hangmagassághoz vezet. A dodekatónia tizenkét 

hangja épp olyan egyenrangú, mint a pentatónia öt hangja vagy a diatónia hét hangja. A XX. század 

egyik zenei irányzata (a dodekafónia) épp e tizenkétfokú hangrendszertől kapta nevét. 

 

Házi feladat: 

1. Írjunk le oktávterjedelmű kromatikus skálát felfelé is, lefelé is: 

a. természetes dúrban: 3 bé előjegyzésig 

b. mollban: 4 kereszt előjegyzésig 

2. Írjuk le a tiszta kvintnél nagyobb enharmonikus hangközpárokat (a legnagyobb hangköz 

szűk duodecima legyen)! 
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9. A hangközök rendszere 

 

A hangközök (intervallumok) a hangmagasságok egymástól való távolságát mérik. 

1. Általános akusztikai-zenei szempontból, a hangközök lehetnek: 

a. egyszerűek és összetettek 

- egyszerű a hangköz, ha nem lépi át az oktávot (szekund, terc, szeptim stb.) 

- összetett, ha nagyobb, mint egy oktáv (nóna, decima, tredecima stb.) 

b. a hangközök méretét a hangközt alkotó lépések száma határozza meg (5 – kvint stb.) 

c. a hangközök minőségét az dönti el, hogy a lépések hány egész és hány diatonikus fél lépést 

tartalmaznak. 

- tiszták 

o egyszerűek: prím, kvart, kvint, oktáv 

o összetettek: undecima, duodecima, kvintdecima 

- nagyok és kicsik 

o egyszerűek: szekundok, tercek, szextek és szeptimek 

o összetettek: nónák, decimák, tredecimák és kvartdecimák 

- szűkítettek és bővítettek: az összes, kivéve a prím (nem lehet szűkített) 

d. a hangközök megfordíthatók, ekkor a hangköz mérete és minősége is megváltozik (kivéve a 

tiszta, úgy marad) 

 

2. Sajátos, zenei szempontból, a hangközök lehetnek: 

a. harmonikusak és melodikusak 

- harmonikus: a két hang egyszerre szólal meg 

- melodikus: a két hang egymás után szólal meg (lehet ereszkedő és emelkedő) 

b. enharmonikusak 

c. a hangközök lehetnek diatonikusak és kromatikusak 

- diatonikus: a hangköz két hangja előfordul egy adott hangsorban 

- kromatikus: a hangköz egyik vagy mindkét hangja alterálva (módosítva) fordul elő egy adott 

hangsorban 

d. lehetnek konszonánsak és disszonánsak 

- a konszonancia két féle:  

o tökéletes konszonancia: a tiszta hangközök 

o tökéletlen konszonancia: tercek, szextek, decimák és tredecimák 

- a disszonancia: szekundok, szeptimek, nónák és kvartdecimák, és az összes szűkített és 

bővített hangköz. 
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Házi feladat: 

Alkossatok a diatónia hangközeiből cikk-cakk dallamokat! A hangközök sorrendje: 

a. t4 - n3 - n6 - k2 - k7 - k6 - k3 - sz5 - t5 - n7 - n2 - b4. Legyen a kezdőhang c. 

b. t5 - k6 - k7 - n7 - n3 - b4 - n6 - n2 - k2 - k3 - t4 - sz5. Kezdőhang á.  

c. k2 - n7 - n3 - k3 - t5 - b4 - t4 - n2 - k7 - sz5 – n6 - k6. Kezdőhang h. 
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10. Az akkordok  

 

Tudjuk, hogy két különböző hangmagasság hangközt alkot. Azt is tudjuk, hogy több 

egyidejűleg megszólaltatott hangköz akkordot ad. Az akkord hangjainak egymásutánjából dallam 

formálódhat (akkordfelbontás, -törés, -figuráció stb.) 

Az akkord szerkezetét hangközeiből magyarázzuk. A legegyszerűbb akkordok azonos 

nagyságrendű hangközökből állnak. Így vannak szekund-, terc-, kvart- stb. építkezésű harmóniák. 

 

 

 

A hármashangzatok 

Az európai műzene klasszikus alkotásai tercépítkezésű akkordokból állnak. Valamely hang 

legerősebb felhangjaiból tercszerkezetű hármashangzat állítható össze. 

 

 

 

A kapott dúr akkordnak tehát akusztikus alapja van. A diatónia terceiből, kis és nagy 

tercekből négyféle szerkezetű hármashangzat építhető. 

 

 

 

 

A tercépítkezésű hármashangzat három alkotórésze: az alap-, a terc- és a kvint. 

A dúr és moll akkordnak tiszta kvintje, a bő hármashangzatnak bő, a szűk 

hármashangzatnak szűk kvintje van. 
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Állapítsuk meg közösen, hogy a természetes dúr hangsor és az összhangzatos moll hangsor 

minden egyes fokán miféle hármashangzat építhető! 

 

Összesítő táblázat: 

 

 t. Dúr ö. moll 

D. I., IV., V. V., VI. 

M. II., III., VI. I., IV. 

Sz. VII. II., VII. 

B. - III. 

 

 

A hármashangzatok megfordításai 

Ha az akkord legmélyebb hangja az alaphang, alapállású hármashangzatról beszélünk. A 

hármashangzat első megfordításában a terchang a legmélyebb. Ilyenkor megváltozik az akkord 

szerkezete. A hármashangzat első megfordítását szext akkordnak nevezzük. Számjelzése: 
6
.  

 

 

 

A hármashangzat második megfordításában a kvinthang az akkord legmélyebb hangja. A 

hármashangzat második megfordítását kvartszextakkordnak nevezzük.  

Számjelzése:     

 

 

 

 

 

 

 

6

4 
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Házi feladat: 

1. Alkossunk dúr akkordokat a következő rend szerint! Legyen: 

a. az alap- és kvinthangja törzshang, terchangja módosított hang. 

b. csak az alaphangja törzshang 

c. csak az alaphangja módosított hang. 

d. csak a terchangja törzshang. 

e. mindhárom hangja olyan módosított hang, mely a zongora fekete billentyűin lejátszható 

(ide két dúr akkord tartozik). 

2. Alkossunk moll akkordokat az előző feladat a., d. és e. pontja szerint. 

3. Alkossunk bő hármashangzatokat a következő rend szerint! Legyen: 

a. csak a kvinthangja módosított 

b. csak az alaphangja törzshang 

c. csak a terchangja törzshang 

d. csak az alaphangja módosított 

e. csak a kvinthangja törzshang 

4. Alkossunk szűk hármashangzatokat a következő rend szerint! Legyen: 

a. mindhárom tagja törzshang 

b. csak az alaphangja módosított 

c. csak a kvinthangja törzshang 

d. csak a kvinthangja módosított 

e. csak az alaphangja törzshang 

f. mindhárom hangja egyszeresen módosított. 

5. Mely dúr és moll hangnemekben találhatók a következő hármashangzatok:  

a. D-dúr, F-dúr és H-dúr 

b. d-moll, b-moll és fisz-moll 

c. g- és á- szűk hármasok 

d. C- és É- bő hármasok? 
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A négyeshangzatok 

Ha a hármashangzatok tercépítkezését eggyel tovább folytatjuk, négyeshangzatot kapunk. A 

felhangsorozat is négyeshangzathoz vezet. 

 

 

 

 

A diatónia kis és nagy terceiből a következő négyeshangzatok szerkeszthetők: 

 

 

 

A négyeshangzatok új alkotórésze a szeptimhang. A hétféle négyeshangzatban nagy, kis és 

szűk szeptim hangközöket találunk. 

 

A négyeshangzatnak három megfordítása lehetséges. 

 

 

 

Az első megfordításban az akkord terchangja a legmélyebb. A megfordítás szerkezete a 

legmélyebb hangtól: terc, kvint és szext. A négyeshangzat első megfordítását kvintszextakkordnak 

nevezzük. Számjelzése:     . 

A második megfordításban az akkord kvinthangja a legmélyebb. A második megfordítás 

szerkezete: terc, kvart és szext. Az akkord neve terckvart, számjelzése:    . 

A négyeshangzat harmadik megfordításában a szeptimhang a legmélyebb. Szerkezete: 

szekund, kvart és szext. Neve szekundakkord, számjelzése 2. 

 

6
5 

4

3 
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Állapítsuk meg közösen, hogy a természetes dúr hangsor és az összhangzatos moll hangsor 

minden gyes fokára miféle szerkezetű négyeshangzat építhető! 

Összesítő táblázat: 

 

 

 t. Dúr ö. moll 

D 
n7

 I., IV. VI. 

D 
k7

 V. V. 

M
 n7

  - I. 

M
 k7

 II., III., VI. IV. 

Sz
 k7

 VII. II. 

Sz
 sz7

 - VII. 

B
 n7

 - III. 

 

 

 

Házi feladatok: 

1. Állapítsuk meg, hogy a d közös hangra szerkesztett hétféle négyeshangzat mindegyike 

melyik dúr és moll hangnembe való! 

2. Írjuk fel az előző feladat négyhangzatainak kvintszext, terckvart és szekund 

megfordításait! 
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11. Tesztlap-modell 

 

 

1. Melyek a zenei hang paraméterei? 

 

2. Sorolj fel 10 db. dinamikai jelet (jelentéssel együtt). 

 

3. Jelöljük a vonalrendszeren az alábbi hangnemek előjegyzéseit: 

A-dúr, f-moll, H-dúr, g-moll, gisz-moll, d-moll, É-dúr, Asz-dúr, cisz-moll, esz-moll. 

 

4. Írjuk le a d hang felhangjait (a 16.-ig) 

 

5. Mi a ritmus (mikro- és makro-szint)? 

 

6. Mi a hangsúly? Fajtái? 

 

7. Szerkessz egy ritmus-sort a következő paraméterek szerint:  

A legkisebb ritmusértéket (a tizenhatodot) 1-el jelöljük, a nyolcadot 2-vel, pontozott nyolcadot 

3-al, negyedet 4-el…. stb. A ritmussort ¾ -es ütembe írjuk. 

 

4, 3, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 6, 2, 2, 6, 1, 3, 1, 1, 2, 2, 2, 4. 

 

8. Írjuk egymás alá az ötféle pentaton modus hangsorát esz közös alaphangra. 

 

9. Melyik pentaton transzpozíció hangközei a következő nagy szekundok: c – d, esz – f, fisz- 

gisz, á – h? 

 

10. Milyen hangnemben van az alábbi példa? 
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11. Építsük fel a következő diatonikus modusokat (népi hangsorokat) d hangra:  

eol, mixolíd, lokriszi, líd, fríg. 

 

12. Kottázd le a „saját” Pimpimpárés dalodat. 

 

13. Építsd fel az alábbi hangsorok terc, szext és szeptim hangközeit: 

t. D. – d hangra; ö. m. – e hangra; d. D. – c hangra; t. m. – fisz hangra; d. m. – esz hangra. 

 

14. Alkoss az alábbi hangközökből cikk-cakk dallamot! A hangközök sorrendje: 

k2 - n7 - n3 - k3 - t5 - b4 - t4 - n2 - k7 - sz5 – n6 - k6. Kezdőhang h. 

15. Mi az előjegyzésük azoknak az összhangzatos molloknak, melyekben esz-fisz, d-eisz, gesz-a 

bővített szekundok és h-ász, giszisz-fisz és d-cesz szűk szeptimek találhatók? 

 

16. Mi az előjegyzésük azoknak a dallamos molloknak, melyekben cisz-f, áisz-d és é-ász szűk 

kvartok, illetve é-hisz, gesz-d és h-fiszisz bő kvintek találhatók? 

 

17. Mely dúr és moll hangnemekben találhatók a következő hármashangzatok: 

e. D-dúr, F-dúr és H-dúr 

f. d-moll, b-moll és fisz-moll 

g. g- és á- szűk hármasok 

h. C- és É- bő hármasok? 

 

18. Írjuk fel a négyféle hármashangzat szext megfordítását közös hangra! Legyen a közös hang 

d, f és h! Karikázzuk be mindegyik akkord alaphangját! 

 

19. Írjuk fel a négyféle hármashangzat kvartszext megfordítását közös hangra! Legyen a közös 

hang d, b és fisz! Karikázzuk be mindegyik akkord alaphangját! 

 

20. Állapítsuk meg, hogy a d közös hangra szerkesztett hétféle négyeshangzat mindegyike 

melyik dúr és moll hangnembe való! 

 

 


