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HARANGSZÓ*

A pentatónia Vántus István mûvészetében

Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango.1
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A 20. századi szegedi zenei élet meghatározó egyénisége, Vántus István nem tar-
tozik azok közé a zeneszerzôk közé, akiknek életmûve sugallhatná a népzenével
való kapcsolatot. Egyetlen mûvében dolgozott fel népdalt, a tanulmány címében
kiemelt Harangszóban.2 Ám ha a népzenéhez való kötôdés kevéssé is érhetô tetten
a felületen, mégis olyan mélynek bizonyul, hogy kiderül, valójában a zeneszerzô
gondolkodásmódjának egésze erre épül.

Vántus zeneszerzôként a népzenéhez való kapcsolódás sajátos módját válasz-
totta: zenei világát a pentaton hallásmódra, erre a magyar „zenei anyanyelvre” épí-
tette. Elvontan, zeneelméleti oldalról közelítette meg a népdalt, annak hangsora,
dallami mozzanatai érdekelték. Bár abban schönbergi mintát követett, hogy egy
prekompozíciós alkotói szakaszban hangsor- táblázatot szerkesztett (nem foglal-
kozva a zene más elemeinek rendszerbe foglalásával), azonban nem egy- egy mûre,
hanem egy egész életmûre érvényes kompozíciós táblázatot keresett és alakított
ki.3 1964- ben alkotta meg az úgynevezett „végtelen pentatónia” rendszerét, 1985-
ben, ötvenéves korában pedig – az elôbbi továbbfejlesztésével – az „elgörbült ze-
nei tér” rendszerét.4

A tanulmány idôrendben mutatja be Vántus pentatónián alapuló hangrend-
szerének e két típusát – a „végtelen pentatóniát” és az „elgörbült zenei teret” –,
olyan zenemûvek példájával, amelyek pentaton kölcsöndallamot dolgoznak fel.

* A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság „Népzene és zenetörténet” címmel rendezett VII.
tudományos konferenciáján, az MTA Zenetudományi Intézetének Bartók Termében 2009. október 9-
én elhangzott elôadás írott változata. A tanulmány írása idején a szerzô az NKA alkotói támogatásá-
ban részesült.

1 „Hívom az élôket, elsiratom a halottakat, szétzúzom a villámokat.” Középkori leoninus vers töredéke,
harangfelirat. Az 1486- ban készült schaffhauseni harang felirata alapján Schiller Lied von der Glocke cí-
mû versének mottója lett.

2 Ezen kívül még a Dunántúli pentatónia – két népdal vonószenekarra címû rövid darabban, amely „ráadás-
számnak” készült, a szerzôi mûjegyzékbe nem került bele, és a szerzô életében nem hangzott el. (A Wei-
ner Kamarazenekarnak ajánlva, 1986)

3 Vántus a táblázat használati példányát évekig a zongorája mellett tartotta a falra függesztve.
4 Megjegyzendô, hogy 1985 elôtt is beszélt Vántus arról, hogy „a zenei tér elgörbül”.



Mindkét, példaként idézendô mûvet áthatja a harang szava: az Aranykoporsó kata-
komba- jelenetében vészharang – fulgura frango –, a Harangszóban gyászharang
– mortuos plango – kondul. A magyar népzene nyomait keresve Vántus mûvészeté-
ben a pentatónia kétféle (szerkezeti és felületi) megjelenési módjára is szeretnék
rávilágítani.

A „végtelen pentatónia”
A pentatónia köztudomásúlag olyan – oktávonként ismétlôdô – hangrendszer, amely
csak nagy szekundot és kis tercet tartalmaz. Vántus a hangközök periodicitását
úgy változtatta meg, hogy a pentatóniából 2:3- as modellskálát hozott létre. Ez táb-
lázatának alaphangsora (1. kotta).

A sornak az oktávon láthatóan nincs „vége”, ott nem kezdôdik újra. Huszár
Lajos kifejezésével5 (aki Lendvai Ernô6 és Bárdos Lajos7 szóhasználatát gondolta
tovább) ez „nyílt – azaz oktávon nem záruló – alternáló distanciális modellskála.”
A hangsor mértékhangköze – egy elemének keretezô hangköze – a tiszta kvart,
ezért mint kvart- sorozat öt oktávonként periodikus. Mivel a tiszta kvart öt kissze-
kundnyi távolságot jelent a kezdôhangtól, a sornak csak öt transzpozíciója létezik.
Vántus a lehetséges transzpozíciókat kromatikusan lefelé haladó rendben írta le
(2. kotta).8 A hangsorok sajátos moduszként viselkednek, amelyek között a váltást
a zeneszerzô egyfajta modulációként kezelte. Mûveiben a váltások sûrûsége a ze-
nei szerkesztés tudatos eszköze.
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5 Huszár Lajos: „Vántus István kompozíciós technikája a Naenia tükrében”. In: Kiss Ernô (szerk.): Ván-
tustól Vántusról. Szeged: Bába Kiadó, 2007, 313.

6 Lendvai Ernô: Bartók költôi világa. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1971, 448. „Ugyanilyen fontos
szerepet játszanak Bartók kromatikájában az ún. 1:5, 1:3, és 1:2 modellek. Mindhárom modellt az jel-
lemzi, hogy az 1:5, ill. 1:3. ill. 1:2 arány szakaszos, végtelen ismétlése útján jön létre […] ily módon a
hangsor oktávonként ismétlôdik, önmagával találkozik – vagyis zárt rendszert alkot.”

7 Bárdos Lajos: Liszt Ferenc, a jövô zenésze. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1976, 24. „Az egészhangú skála
liszti példáinál is meglepôbb volt az a felismerés, hogy a – köztudomás szerint leginkább Bartók nevé-
hez fûzôdô – kettôs disztanciasorok is megjelennek már szerzônknél. (Lendvai Ernô hangnemközi
skála- modelleknek nevezi ezeket.)”

8 Itt jegyzem meg, hogy a különbözô leírásokban a kezdôhang több esetben eltér e szabályosságtól, de
ez indifferens a sor „végtelensége” miatt.

1. kotta. a) Anhemiton pentaton hangsor b) Végtelen pentatonlánc
(2:3- as modell, hangsorkivágat)

a)

b)



Az 1970 utáni tizenöt évben keletkeztek Vántus legigényesebb, legérettebb
mûvei, így fômûve, az Aranykoporsó címû opera is. Az opera három fô motívuma
közül az egyik pentaton kölcsönanyag, nevezetesen egy gregorián dallam, amely a
Diocletianus korában megerôsödô kereszténység zenei jelképévé válik. A motí-
vum, amely végighúzódik szinte az egész operán, a Missa mundi9 Gloriájának pen-
taton változata. Felhasználta ezt a zenei anyagot Vántus már az 1969- es Aranyko-
porsó kísérôzenében is, amit a Szegedi Nemzeti Színház megbízására írt, a Móra-
regény Berczeli Anselm Károly készítette színpadi változatához.10 A kürtökre írt
dallam a táblázat 3. sorának hangjait használja, majd forte kinyílással a 4. sorba
„modulál”:
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9 Liber Usualis, a XV. mise Gloria tétele, a Missa mundi része.
10 Vészits Endréné Móra Anna levelébôl: „Korábban már felkeresett a Szegedi Nemzeti Színház igazga-

tósága, hogy járuljak hozzá az Aranykoporsó színpadra viteléhez. Mivel 1967- ben a Mafirt- tal [Ma-
gyar Filmiroda Részvénytársaság] megállapodtam a regény filmesítését illetôen, ôk kizárták annak le-
hetôségét, hogy a regény a film megjelenése elôtt bármilyen módon átdolgozásra kerüljön. A színpad-
ra vitelhez most tekintettel Szeged városára, hozzájárultak, s helyesnek tartanám, ha a színpadi elô-
adást bevárva, annak sikere esetén tennénk meg közösen a további lépéseket.” Közli: Kiss (szerk.):
i. m. 267. A tervezett elôadás mégsem jött létre.

2. kotta. A „végtelen pentatónia” táblázata (hangsorkivágatok)

3. kotta. Aranykoporsó kísérôzene, No. 1. (részlet)



Az operában elôször az I. felvonás 3. képében, a keresztények kívülrôl behal-
latszó kórusán csendül fel a dallam, amely itt a táblázat 2. sorában van, az 5. sor-
ba térô záróhanggal:

Hangsúlyosan jelentkezik a gregorián motívum az üldözött keresztények jelene-
tének elején (II. felvonás 4. kép). Ez az a jelenete az operának, amely a három felvo-
nás – három kép rendjét aszimmetrikussá teszi; mégis egyfajta szimmetriatengelyt al-
kot, mert visszautal a prológra és elôre az opera végkicsengésére. A vészharangok
kongását érzékeltetô erôteljes misterioso e spaventoso zenei anyag váltakozik itt a fafúvó-
kon megszólaló, sorokra szabdalt gregorián dallammal. A harangozás tág regiszterû
textúrája a táblázat 2. sorában van, a gregorián az 1. sorban (h’ kezdôhanggal) – a 2.
és 1. sor közötti mozaikszerû moduszváltások fokozzák a jelenet drámaiságát.

Az „elgörbült zenei tér”
Húsz éve alkotott már Vántus a komponáló- táblázatával, amikor annak bôvítésére
irányuló zeneszerzôi kutatása váratlanul „heuréka- élményben” tetôzött – úgy
érezte, hogy nem továbbfejlesztette, hanem felfedezte a rendszer teljes alakját.
Hangrendszerét végleges alakjában három egymásra épülô hangsor- táblázat alkot-
ja – Vántus kifejezésével három „fokozat.” Az I. fokozat a korábban is használt
táblázat, ennek hangsoraiból épülnek a további sorok (5a kotta). A II. fokozat sorai
két- két, nagy szekund távolságra lévô alapsor összeillesztésébôl jönnek létre (az
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4. kotta. Aranykoporsó opera, II. felvonás 2. kép (részlet)



I. fokozat sorszáma szerint: az 1. és 3., a 2. és 4. stb. sorból). Ez a diatónia fokoza-
ta (5b kotta). A III. fokozatban három- három (szintén nagy szekund távolságra lé-
vô) alapsorból állnak össze a hangsorok, amelyek így kistercnyi kromatikus szaka-
szokat tartalmaznak, azaz a teljes kromatikából egy- egy kvartlánc marad ki (5c kotta).
Az elgörbült zenei tér kifejezés többek között arra utal, hogy a felhasználható hang-
készlet oktávonként különbözik, illetve, hogy egy adott moduszban (egy „felüle-
ten”) nem áll rendelkezésre a teljes hangtartomány.

Huszár Lajos más úton „fejtette meg” a rendszert, a volt zeneszerzés- tanárától,
Vántustól hallott utalások alapján. Gondolatmenete abból indul ki, hogy a végtelen
pentaton- láncot, vagy „pentaton- rácsot” nagy szekund távolságra felírt kvartláncok
alkotják. Ha ehhez a két kvartlánchoz hozzáteszünk még egy nagy szekund távol-
ságra lévô harmadikat, ugyanarra az eredményre jutunk, mint Vántus II. fokozata,
és ha még egyet, akkor a III. fokozat hangjait kapjuk. Ennek alapján könnyen belát-
ható, hogy még egy kvart- sor hiányzik a teljes hangtartomány eléréséhez.11 Vántus
számára azonban ez a következtetés nem volt érvényes, hiszen ô egységként kezelt
két- két kvartláncot, azaz pentatóniában gondolkodott. Így a rendszere nem enged-
hette meg a hiányzó egyetlen kvartlánc beillesztését, és a teljes kromatikus hang-
tartomány elérését.12 A hiányzó – úgynevezett „vak” – hangokat mindazonáltal
elérhetônek tartotta, de csakis a táblázat hangsorai közti „modulációval”.13

A rendszer e késôbbi típusában kevesebb mû született, de ezek annál érdeke-
sebbek. Közülük a Harangszó – Maros Rudolf emlékére címû kantátát mutatom most
be, kettôs jelentôsége miatt: egyrészt mert kulcsmû a szerzôi hangrendszer tovább-
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11 Huszár: i. m. 319.
12 Ami elvileg lehetséges lett volna, az egy újabb (IV.) fokozat felállítása, a következô nagy szekund tá-

volságra esô pentatonlánc felhasználásával (az I. fokozat sorszáma szerint például 5. 3. 1. 4. sorok).
A negyedikként kapcsolódó hangsor kezdôhangja azonban tritonus távolságra kerülne az „alaphang-
tól”, ezzel kívül esne a tiszta kvart mértékhangközön. Megjegyzendô, hogy Vántus István fennma-
radt írásai semmilyen formában nem érintik ezt a kérdést.

13 Lásd a 2. kottát.

5. kotta. Egy- egy hangsor- példa a végleges rendszerbôl (hangsorkivágatok).
a) I. fokozat 5. sor (I/5). b) II. fokozat 3. sor (II/3). c) III. fokozat 1. sor (III/1)

a)

b)

c)



fejlesztése szempontjából, másrészt mert e népzenében gyökerezô életmûnek ez
az egyetlen, a népzenével való kapcsolatot nyíltan kimondó, érett alkotása. Alapja
ugyanis egy pentaton cseremisz népdal, amely utalás Maros Rudolf egyik utolsó
kórusmûvére, a Cseremisz népdalokra.

A Harangszó a jó barátnak állít emléket. Maros és Vántus szoros mûvészbarátsá-
ga Maros gesztusával kezdôdött, aki levélben kereste meg fiatalabb pályatársát
1975- ben, az Aranykoporsó rádióközvetítésének meghallgatása után. Kapcsolatuk
hangnemére jellemzô a Vántus hagyatékában megtalálható egyetlen Maros- kotta, a
Sirató címû mû dedikálása: „a vénvántusnak soxeretettel marosrudi 1978. Rudolf
napján.” Tárgyunk szempontjából nem lényegtelen, hogy Vántusnak épp ehhez a
magyar népi sirató alapján készült Maros- mûhöz volt ilyen erôs személyes kötôdése.

A Harangszó belsô címlapján ez áll: „A [cseremisz] dallam feldolgozása Vikár
László lejegyzésének alapján készült.”14 A népdal egyetlen dallamsor izgalmas va-
riálása A5 A5k A Ak szerkezettel, ahol a harmadik sor kezdete az elsôvel kvartvál-
tó viszonyban van (6. kotta).

Bár Vántus ismerhette Vikár tudományos igényû kiadványát, valószínû, hogy a
fülében volt a régrôl ismert dallamváltozat, a Kodály Zoltán: Bicinia Hungarica IV. fü-
zetébôl,15 hiszen ennek a szövegét, Raics István fordítását használta föl (7. kotta).

A Raics- féle három- versszakos szerkezetet Vántus megtartotta, de két strófát
használt visszatérô formában. A visszatérés fontos volt számára, hiszen az egész
mû felépítését is a szimmetria határozza meg.16 A népdal az örökre szóló búcsút
énekli meg – így ebben a mûben nem csak a harangkongás tudatja a halálhírt.
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14 Vikár László: Cheremis Folksongs. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1971, 361. (Gyûjtés: 1958–1979)
15 Kodály Zoltán: Bicinia Hungarica IV. Budapest: Editio Musica, 1942, 19.
16 Munkapéldányban, szöveg nélkül leírt kórusanyag fölé bejegyezte Vántus: „itt is legyen az elsô ’víz’”.

6. kotta. Vikár László: Cheremis Folksongs, 304.



Folyik a víz, áll a part, Ahogy születtünk, elválunk majd,
Folyik a víz, áll a part, Ahogy születtünk, elválunk majd,
Elmegyünk innen, marad még más, Marad a név, de mi elmegyünk,
Elmegyünk innen, marad más. Marad a név, s mi elmegyünk.

Folyik a víz, áll a part,
Folyik a víz, áll a part,
Elmegyünk innen, marad még más,
Elmegyünk innen, marad más.17

Emellett egy másik szöveg is szerepel a kompozícióban – „a zeneszerzô betûjá-
téka” jelzéssel –, amit Vántus a „marad a név” gondolat asszociációjaként fogal-
mazott meg:

giling- galang miling- ralang maling- rulang maring- rudang Marong- Rudong
giling- galang maling- rulang maring- rudang marong- rudong Maron.- Rudon.
miling- ralang maring- rudang marong- rudong maron.- rudon. Maro. - Rudo.
maling- rulang marong- rudong maron.- rudon. maro.- rudo. Ma….- Ru….

giling- galang18

Ebben a Weöres Sándor mintáját követô „betûjátékban”19 a magasan csengô
lélekharang szavából a hangzók cserélgetésével lassan Maros Rudolf mély kondu-
lású neve sejlik föl, majd „elvész a szélben” és marad a puszta harangozás.20 Ez az
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17 A szöveget begépelte a zeneszerzô a partitúratisztázat belsô címlapjára.
18 A szöveget begépelte a zeneszerzô a partitúratisztázat belsô címlapjára.
19 Például a Variáció és a Kockajáték címû versek az Ének a határtalanról címû kötetben (in: Weöres Sándor:

Egybegyûjtött írások. III. kötet. Budapest: Argumentum Kiadó, 2003, 376. 390.); hasonlóak: Csillagzene,
Körséta, Harangkongás, Harangszó (!), uo. 225. 226. 500. 598.

20 Weöres Sándor fordításaira készült Maros Cseremisz népdalok ciklusa. (Weöres Sándor: Cseremisz dalok.
Elsô megjelenés: Nyugat XXXIV 1941). Weöres és Maros ifjú koruktól barátok voltak, az 1940- es
évek elején Pécsett dolgoztak mindketten. Weörest Vántus is személyesen ismerte.

7. kotta. Kodály: Bicinia Hungarica IV., 148. C



érzelmekkel telített megoldás a távolról hangzó harangszó torzulásának akuszti-
kai élményét ragadja meg. Mindkét szöveghez karakteres zenei anyag tartozik, így
egymásra rétegzettségük a zenei formát is alakítja. Drámai hatású, ahogy végül a
népdalt hordozó énekszólam is beleolvad a harangozásba.

A mintegy tízperces mû alcíme „gyászzene szoprán szólóra, vegyeskarra és ka-
maraegyüttesre”. Az elôadói apparátus megválasztása finom gesztus Maros Rudolf
felé, hiszen Maros három olyan mûvet is írt, amelyben énekszólóhoz kamaracso-
port csatlakozik: a már említett Sirató mellett a Két siratót,21 és a Strófák címû dara-
bot.22 A mû egészét meghatározó marosi minta a színes „harangozó” csoport jelen-
léte, amelyet Marosnál ütôhangszerek, hárfa és zongora együttese alkot, Vántusnál
pedig csôharang, vibrafon, hárfa, cseleszta és magyar cimbalom. Marosnak gyakran
használt hangszere az altfuvola és a basszusklarinét, ezek is nagy szerepet kapnak
a mûben. A teljes elôadói apparátus a vokális szólamokkal csak a formai- érzelmi
tetôponton zeng együtt a népdal második versszakában, ahol egy pillanatra kiemel-
kedik Maros Rudolf névjegye. Dinamikailag is ez a mû csúcspontja (1. ábra).

A szövegszerkezethez, hangszereléshez és dinamikához hasonlóan a hangköz-
építkezést is a kinyílás–bezáródás íve határozza meg: az ôsi cseremisz népdal lá-
pentatonja épül fel, majd bomlik elemeire a mû során. Kezdetben csak egyetlen
nagyszekund- inga szól díszítôhangokkal körülvéve, amely a harangok zúgását jele-
níti meg, improvizatívnak ható hangszeres játékkal (I. fokozat 2. sor),23 majd eh-
hez társul hamarosan a „kórus- harangozás,” amelyet nagy szekund távolságra lé-
vô tiszta kvartok, illetve kis tercek alkotnak. Még mindig az I. fokozatban marad a
zene, annak az 1. sorába váltva.

A basszusklarinét belépése drámai erejû pillanat, új indulópont – itt a haran-
gok elhallgatnak. A kvázi imitációval egymáshoz kapcsolódó polifon szólamok a
nagy szekundról lassan meghódítják a kis tercet és a tiszta kvart hangközt, majd
rávezetnek a népdal kezdô motívumára – így az énekes szólista számára már ké-
szen áll a pentatónia. Hollós Máté szavaival „ezek kagylójából bújik elô a szoprán
szólón a cseremisz népdal”.24

A három versszakból csak a két szélsô követi az eredeti dallamot, a középsô a
népdalból származó dallamfordulatokat társít a kórusharangozáshoz – ez a vers-
szak így ritmikailag is elüt a többitôl. Ebben a versszakban a kórus harangozása,
ostinato jellegû ritmikája ellenpontját képezi a dallamnak – s itt már nem tiszta
kvartokban kondul a kórus harangja sem, hanem kvint, szext, szeptim és végül kis
szekund hangközökben. Végül kitör a dallam a sorszerkezetbôl is, és a népdalból
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21 A megjelenés éve 1966. Weöres Sándor verseire.
22 Ez a Futó György verseire készült ciklus és a Két sirató is megtalálható a Somogyi Károly Városi és

Megyei Könyvtár állományában; az elôbbi 1979- tôl, az utóbbi 1984- tôl. A könyvtárat gyakran látogat-
ta Vántus, errôl tanúskodik az Inventio poetica címû mûve egy példányának ajánlása is: „A Somogyi-
Könyvtár zeneszobájának, nagyrabecsüléssel, szeretettel Vántus István Szeged, 1977. dec. 15- én”.

23 Általánosságban elmondható, hogy Vántus zenéjének ritmikája elmosott, szereti a hiányos, átkötött
triolacsoportokat.

24 Hollós Máté: Vántus István. Magyar zeneszerzôk 33. (Sorozatszerk.: Berlász Melinda.) Budapest: Mágus
Kiadó, 2005, 23.
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önállósult apró mozzanatot, az önmagába visszahajló kis tercet ismételgeti ringa-
tó bódulatban, kromatikus lefelé csúszással, a Ma- Ru szavú harangozás fölött.25

Érdekes, hogy a dallamvonal kromatikus lefelé haladása a moduszok közötti lép-
csôzetes emelkedéssel kapcsolódik össze ezen a szerkezeti és érzelmi tetôponton:

Vántus itt használta életében elôször hangrendszerének második és harmadik
fokozatát. A váltásoknak a sûrûsége is zaklatottságot sugall, szemben a szélsô ré-
szek nyugalmával (1. ábra).

Itt térnék ki röviden a Harangszó forrásanyagára. Vántus nagyalakú, szürke, 12
soros hangjegyfüzetekbe jegyzetelt, ezekbe vázolta föl zenei ötleteit.26 A kompo-
nálás következô szakaszában a teljes mûvet leírta külön kottalapokra – valószínû-
leg vissza- visszatérve az éppen használatban lévô Vázlatfüzethez –, majd ezután
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25 Megemlítendô Farkas Ferenc Három monogram címû zongoraciklusa (1962., átdolgozása 1972.),
amelyben Maros Rudolf névbetûi (M. R.) alkotják az elsô „monogramot”. Vántus István ismerhette
e mûvet, mert az a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár állományában 1980 óta megvolt.

26 Vántus Istvánné szíves közlése szerint a zeneszerzô idôrôl idôre megsemmisítette a régi vázlatokat.

8. kotta. Harangszó, 16. próbajel (a népdalfeldolgozás második versszakának vége).
Szopránszóló és kivonat a partitúrából



készült el a tisztázat. A Harangszó kéziratanyaga az Aranykoporsó után íródott mû-
vek között a leghosszadalmasabb és legnehezebb komponálási folyamatról tanús-
kodik. A 12 soros kottalapon elkezdett munkapéldány rengeteg lapszéli jegyzetet,
számítást tartalmaz, emellett nagyon sok radírozás nyoma látszik, és sok az indu-
latról bizonyságot tévô áthúzás, átfirkálás. Ez a keltezetlen változat félben ma-
radt,27 illetve a népdalt idézô rész teljesen hiányzik belôle. A Vázlatfüzetben talál-
ható a népdal második versszakának zenei anyagától elkezdett, lendületesen írt,
sokszor javított munkapéldány. Vántus a versszak elején – mondhatni büszkén –
felírta: „II. fokozat 1. sor!”; majd a második és harmadik népdalsor kezdetéhez
szintén beírta a megfelelô jelzéseket. Végül furcsa módon nem jelölte a III. fokoza-
tot a kibôvült, kromatikus csúszásokat tartalmazó utolsó népdalsorban. Vélhetô-
en a munka lendülete és a vállalt feladat bonyolultsága és újszerûsége miatt nem
tartotta következetesen az eddig sem túlságosan rendezett kottakép jelöléseit.

Gazdagítják a Harangszó zenei jelentését a szélsô versszakok népdal- alakjának
tonális vonatkozásai is. Az elsô versszak kezdetének a alapú lá- pentaton dallama
után28 a harmadik sorban Vántus nem tartja meg a tonalitást és az eredeti kvint-
váltását, hanem helyette „szekund- váltást” ír; az „Elmegyünk innen” szövegû rész-
nél a dallam egy kis szekunddal feljebb kerül:

Vántus „szoros olvasatában” tehát „elmegy a zene” egy távoli hangnemi síkra,
esz lá- pentatonba – ugyanekkor az I. fokozat a 3. moduszából a 2.- ba lép, amely
4.- kel váltakozik. (Sorszerkezet: A2b A2b A2-A A) A harmadik versszak teljes egé-
szében ezen a komor tájon jár: a szólista – immár egyrendszerû – esz lá- pentaton-
ban énekli a dallamot, amit dús harmonizálású bé lá- pentatonban imitál a kórus.
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27 Vántus természetesen csak a kész mûvek kézirat- tisztázatait látta el dátummal.
28 Ez esetben – csak az elsô két sort tekintve – e mi- pentatonnak is értelmezhetô a dallam.

9. kotta. A népdal 1. versszaka Vántus feldolgozásában



A szólista és a kórus szoprán- szólama között tehát a visszatérésben kvart- kánon
van, a népdal szerkezetében benne rejlô mozzanat kibontásaként. Felerôsödik ez
által a népdal folyamatossága, „folyása” is, súlyosabban érzékeltetve az idô höm-
pölygését. Ez a rész a II. fokozat 2. sorában van, csak a lecsengetése lép vissza az
I. fokozat 4. sorába. A kánon- megoldásnak elôképe a Kodály- feldolgozás, ahol az
elsô két sor oktáv- imitációval kezdôdik (7. kotta).

A Coda harangszava a mû kezdetével megegyezô gisz- aisz (illetve asz- bé)
nagyszekund- ingát hangoztatja – a népdal „evilági” pentatóniája újra elemeire
bomlott. Ám a végkifejlet látványos „felemeléssel” is együtt jár: a mû elején pia-
nissimóban, életszerû, cirkalmas ritmikai elemekkel zendülô harang a mû végén
váratlan fortissimóban, személytelen, egyenletes ritmusban, hirdetô jellegû oktáv-
menetben, végzetesen kondul. Az ütôhangszerek és fúvósok felrakása, elgondol-
kodtató módon, egy pillanatra a kínai rituális zene hangzását idézi föl. Ez a pár
ütem újra a harmadik fokozatban jár – annak 5. sorában –, hiszen a három oktáv-
nyi unisono szekund- inga csakis ilyen módon érhetô el a rendszeren belül.

Vántus István mûvészetének el nem vitatható érdeme egyéni hangzásvilága, amely-
nek alapja a következetesen használt pentaton gyökerû hangrendszer. A hangrend-
szer továbbnyitásának lehetôsége a Harangszó hosszú komponálási folyamata köz-
ben merült fel (a kéziraton: „1983. április 11. – 1985. október 2.”). A megoldás-
hoz talán épp szeretett barátja zenei gondolatainak felidézése, és az ehhez
kapcsolódó felfokozott érzelmi állapot segíthette hozzá Vántust. Dalos Anna írja
Maros Eufonia címû mûvérôl – „címével is újszerû kihívást fogalmaz meg: egy
olyan korszerû zene ideálját, amelynek hangzása nem riasztó, nem sokkoló, ha-
nem modern értelemben véve harmonikus.”29 Ugyanez a gondolat Vántusnak
mindig is ars poeticája volt. Nem sokkal a Harangszó elkészülte után nyilatkozta
sokat idézett mondatát: „jó hangokat lehet modern módon is írni, csak tudni kell,
hol vannak azok.”30 Vántus István megköszönte e kantátában Maros Rudolfnak
baráti és szakmai támogatását, amelynek nyomán elindulva kiléphetett a maga
szabta pentaton keretekbôl egy szintén pentatóniára épülô, tágabb zenei világba.
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29 Dalos Anna: „Maros Rudolf,” Magyar zeneszerzôk 15. (Sorozatszerk.: Berlász Melinda.) Budapest: Má-
gus Kiadó, 2002, 18.

30 Nikolényi István: „Jó hangokat kell írni”. In: Tiszatáj 1986/6. Közli: Kiss (szerk.): i. m. 284.
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Pentatony in the Music of István Vántus

In 1964 István Vántus drew up a composing table with the intention of creating
his own musical language, the so- called system of “endless pentatony”, the
completed form of which he claimed to discover accidentally in 1985. The
experience of this discovery led him to fix its tonal system – the system of “curved
musical space” – as being intrinsically given, as being a perfect system. It was in
this excited frame of mind that Vántus completed Harangszó – Maros Rudolf emléké-
re (Bell Music – in memory of Rudolf Maros), which unfolds from a Cheremissian folk
song. Thus in his oeuvre, which was rooted in folk music, Harangszó became the
work which stated clearly what its connection with folk music was, and a key
work for the further development of the composer’s tonal system.

The article focusses attention on two works: the above mentioned Harangszó
funeral music, together with Vántus’s most important work, his opera Aranykopor-
só (The Golden Coffin) – which is linked to its subject also by means of a penta-
tonic musical figure – in other words on works which make use of borrowed pen-
tatonic melodies. In searching for the traces of Hungarian folk music in Vántus’s
works I wish to highlight the two ways (as structure and as surface) in which
pentatony appears in them.
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