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Amikor a sarkany* dalra fakadt...
Hun 6seink zen6j6nek hat6sa a kinai zenekulttirara

Tiirt 6nelmi 6tt ekint 6s

El6sziir is arra keressi,ik a v6laszt, hogyan 6s

hol tal6lkozhattak a hunok a kinaiakkal? A hunok
el6deinek (akik egydttal a magyarok el6dei ir)
egyik flshazdja a K6rpdt-medence volt. Ezt j6l
nreg6rizte a hun-m awar mitol6gia Csodaszaryas-
monddja, valamint a nemr6g fijb6l (^, 1970-es
6vekben) el6keriilt T6rih-i Ungiirtisz magyar kr6-
nika. Most id6zek ebb6l a kulcsfontoss6gri for-
r6sb6l, amely fomdst a Magyar Tudomdnyos Aka-
d6mia eg6sz ewszerfien elhallgatja, r6gi mag"yar-
gyfiliil6 szok6s 6hoz hiven . ,r...82 emlftett Hunor
ndpdt tdmadds 6rte... 6s Pannonija tartomdnydba
kciltcizc;tt. Amikor abba a tafiomdnyba (Pann6-
ni6ba) 4rkeztek, I6ttdk, Itog), csodflIatosan bds1ges
folyamai vannak nagy szdmbnil, sok gytimci]cse ds
bd termdse van annak az orszdgnak, 6s az 6 nyel-
wikcin [uu Hunor n6pdnek a nyelvdnJ heszflInek
[az ottani n6p"kJ'(Tahir-i Ungiirtisz A magyarok
tiirt6nete. Madzsar tarihi. lgBB . 21.). A Yizozon
koruli id6kben el6deink ew rlszdnek el kellett
hagynia 6si ftildtinket, ezutdn pedig t6bb ezer ki-
lom6terre a K6rp6tokt6l , Kozfip- 6s Kelet- Azsi6-
ban telepedtek le. A mai G6bi-sivatagt6l 6szakr a a
Selenga foly6 viilgy6ig, a ma Kindhoz tartoz6
Bels6-Mong6li6ban, ordos vid6k En, a T6rim-
meden cEt6I az Iszik ktilig 6s a Szajdn-hegys6g6t
eg6szen a Bajkdl-t6ig. Ez egy hatalmas tertilet. A
birodalmuk hatdrai 6lland6an vdltoztak. Teh6t
mindenk6ppen bizonyitottnak veherjtk, hogy a
hunok 6s a kinaiak hosszfi Evezredeken kereszttil
(legal6bb 1500-2000 6vig) 6ltek erymds szom-
sz6ds6 g6ban, a kinaiak sokszor hun dinasztidk ve-
zet6se, illetve uralma alatt. A tiirt6n6szek sok6ig
mindiissze legendak6nt tartott6k szdmon azt, hogy
a kinai kultfira tovdbbfejlesztdje egy xiongntr, azaz
ew hun fejedelem volt. Igen, egy szemllyben a
kinai kultrira magasabb szintre hoz6jal 6 a le-
gend6s Huang Di (ejtsd: Huang Ti). A ,,Huang"
jelent6se: Fens6ges; a ,,Di" jelent6se: istenkirdly.
Tehdt Huang Di a Fens6ges Egi Szdmnazdsfr, Ki-
r6ly. Nemcsak, mint az els6 ,,kinai" uralkod6-

csal6d megalapit6jak6nt eml6keznek 16, hanem
egyszer s mind arra, aki megtanitotta a kinaiakat a

textilk 1szit1sre, a palot6k meg6pit6s6re, a haj6-
zdsra, az owostudomdnyra, a rlszletesebb csillag-
tudom 6nyra, a kormdnyzati int6zm6nyek kialaki-
tds6ra, 6 volt &2, aki bevezette a mezlgazdasilgi
kalenddriumot. A legujabb rlglszeti leletek tanfi-
bizonys6ga szerint (melyekre itt rlszletesebben
nem t6rek ki), a Xia-dinasztia, melynek megala-
pit6ja volt Huang Di, a legend6k megk6rd6jelezett
vil6gdb6l Stl6pett oda, ahov6 tartozik; a legenddk
val6s6g6nak vililgdba. (A hun Xia-dirrasztia feje-
delmei Kr. sz. el6tt 2l00-t6l 1700-ig uralkodtak
Kin6ban).

A tilrgyi kultrirdt tekintve tehdt mindenk6p-
pen vannak kapcsolatok a hunok 6s kinaiak ko-
zott. ,,,De legaldbb ennyire fontos a zenei flsnyelv
is, hiszen a zene is yan oly* id6tdll4 mint a

nyelu, amely a magyar n4pzene 6s n6pdal-kincs
prekoncepci6 n6lkuli, Iegkorszerffbb vizsgdlata
alapjdn nemcsak a Kdrpdt-medencei magyarsdg
kcizponti szerep6t mutatja, Itanem a Volg-vidflki
6s a kinai zene dallamtipusai is a legteljesehben a
magyar n6pzendhen uannak meg,
Eurdzsia zenei mfrvelts6geit a Kdrpdt-medence
kapcsolja cissze egy eg6ssz6, uagyis volt egy ktizcis
zenei 6snyelu, amelynek alaptipusai a legtefe-
sehben a magJrirr n6pzen6hen uannak meg. A ma-
gyarsdg fiseinek (a Kilrpdt-medencei 6sn6pek, az-
tdn a szkitdk, hunok sajdt megj.) teltfit fontos
kozvetftd szereprik kellett legyen a Volga-vidflki
6s a kfnai kultrtra zenei kapcsolatainak a kia-
Iakulilsdban, azaz fiseink hizonyos esoportjainak
huzamos ideig kellett Kina szomsz6dsdgiban 6I-
niiik' (Bakay Korn 61,2006,10.).

A fentebb fiilsorolt igazin magas fokri kultu-
r5lis hat6sok 6ttekint6se ut6n tisztdzzuk azt, hogy

Mi a zene?

A zene 6l6l6ny. Bart6k B6la szerint ,,22 igazi
n4pzene a termAszet ttinemdnyd'. Hogy ez mit is
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jelent? Azt, hogy ,,eZ az alkotds ugyanazzal a szer- 6llapotuk mdr stabili z6l6dott. Egy v6letlenszerfien
Yes szabadsdggal fejlfidaA, mint a Term1szet
egy6b 6]6 szervezetei: a uirdgok, 6llatok..,,,(Burt6k
B6la, l98l, 9., L4., 30.). Tehdt a zenlben benne
Itiktetnek a Term6szet tiirv6n yei, alapelvei . ,,A"
elsd magaskultrtrdk kozmol6gi6i egyben zenei
kozmolSgiilk is voltak. Az 6kori kinai filoz6lia sze-
rint a zene a Mennyek ajdndflka, alapelvei a vil6g-
mindens4g torv6nyeibdl adddnak, 6s rendkivtili
erdvel kdpes ltatni az emberekre" (Grandpierre
Attila, 2005, 135.). A zene a vildgegyetem, a vi-
lilgegyetem zene. A zene a mindens6g lek6pe z6se.
A kozmosz hangokban, dallamokban, ritmusok-
ban' ,,A lfitltat1-tapintltat6 vil6g felett krilonos,
bdrmikor felid4zltetd vardzslatkdnt tenil ki a zene
uil6ga. A zene a uilflgtciru1ny egy titkos r6sz6t fedi
feLT) - Grandpierre Attila.

A zene tehdt el. A zene k6pes arra) hogy fel-
frissitsen, felpiirgessen. Ugyanakkor a zene ella-
zit, megnyugtat, gy6gyit. Ennek bizonyitfusilra, ime
egy 6rdekess6g a tudom6ny vil6g6b6l:

Egy New York-i kutatds sor6n azt vizsg6lt6k,
hogyan hat a zene mfit6ten dtesett betegekre. A
vizsgdlatban 40 hdlyoggal mritiitt beteg vett r6sz
iink6ntesen (iltlagdletkoruk 74 6v volt), akiknek a
fele a hagyom6nyos ell6t6st kapta, miga m6sik fe-
le ugyanilyen ell6t6s mellet ftilhallgat6n zen6t
hallgatott a mrit6t el6tt, alatt 6s kiizvetleniil ut6na.
Az iltlagos v6rnyom6s mindk6t csoportban hasonl6
volt, 6s mindkett6ben hasonl6an emelkedett az
oper6ci6 el6tt, akdrcsak a pulzus sz6m. Arn mig a
csendben mfitiitt betegek v6rnyomdsa magas ma-
radt a beavatkoz6s alatt v6gig, addig a zene-
hallgat6k6 gyorsan helyredllt.

Akik zen6t hallgattak, arr6l szfumoltak b",
hogy nyugodtabbnak 6s jobban 6rezt6k magukat a
mfit6t alatt. A szemlszeknek nem okozott gondot,
hogy a zene mellett kommunik6ljanak a beteggel,
azt azonban a kutat6k nem k6rde zt6k meg t61iik,
hogy a betegek jobb v6rnyom6sa r6juk is nyu gf,at6
hatdssal volt-e munka kozben. A szemlszeti mfitdt
komoly stresszt jelent, csakri sy, mint a szivroham.

Egy W.isconsinban folytatott kutatdsban azt
tal6ltdk, hogy a zene a szivbetegeknek is segithet.
Ebben a vizsgdlatban olyan iink6ntesek vettek
r6,szt, akik a megel 626 72 6r6ban estek 6t szivro-

kivdlasztott csoportjuk klasszikus zen6thallgatott.
mig a tribbiek hagyomdnyos ell6tdst kaptak. Mind-
annyiukat figyelt6k, 6s azt taldlt6k, hogy amint a
zene elkezd6diitt, az azt hallgat6 csoport tagiainak
pulzusa, llgzlsszdma 6s a sziv oxig6nig6nye is
csiikkent.

Kfna zenfije 6s a hun hatr{sok

Kina zenlje a f6lhang n6lktili pentaton stilu s

cisszefoglal6sa. Ez a rendszer L2 hangk6szlett,_ -

6ll, 6m a gyakorlatban 5 hangot hasznilL /(kung
g (csang), a (kio), c (cse) 6s d (vd, Ezekhez..u "-
lakozhat m6g az e (csung kiizve tit6-hang) 6s r
(ho - vezetd-hang). A ktilonbozl skdldkat jelk6pe_
sen ktilonbOzi h6napokkal 6s 6r6kkal tdrsitottdli
A dallamvildg bonyolult, csiszolt, kifinomult. -{
hangszimbolika kiiveti a birodalom rendi megerd-
siid6s6t. Alaphangja: a Sdrga Harang, a csdszd*
hangia. Az 6nek messze els6dlegesebb a hang-
szeres zen6n6l.

Az dllamv ezetls teriilet6n a konfu cianizmus
alapvetd szerepet jfitszott, 6s az ehhez sztiks6ges
alapelvek kcizOtt a kezdetekt6l fogva er6sen hurrg-
srilyozta a szertartdsok szerep6t. Ezen legfonto-
sabb szertartdsok kiir6be bele tafiozott a zene is. A
konfu cianizrnus 6llami ideol6 gi6v6 v6l6sdt6l ke zd-
ve (i. e. L-2. sz.) eg6szen a csdszfurkor v6g6ig
(1911) a szertartdsi zene egyben Sllami zene is
volt. Egy mdsfajta udvar i muzsikdt lakomdkon
jdtszottak. Ez a fajta zene tet6pontjdt a Tang_
korban 6rte el. Az tin. ,,tizf6le muzsika" kiiziitt
meg lehetett talSlni az indiai, koreai 6s iit bels6-
ilzsiai vdros zen6j6nek villtozatait, kinai n6pda-
lokat, amelyeket t6ncjdt6kok kis6rtek. A hivatalos
udvari zenlt, a hangot ad6 anyag min6s 6g alap-
i6n nyolc osztillyba sorolt6k. A f6mhez tartoztak a
harang, a cseng 6k, a k6hoz a cseng6kiivek, a
bambu szhoz a furuly 6k, sipok ktilOn b'z6 fajtdi, a
selyemhdros hangs zerekhez pedig a lant- 6s ci-
teraf6l6ket soroltdk.

A szinpadi zene tiibbnyire n6pies dalla-
mokb6l 6lrt, ez'rt a mfivelt elit len6zte. Ennek
ellen6re tdbb mint h6rom szdzflle helyi szinj6t6k-
stilust ktilonbiiztettek ffieg, melyek mindegyik6-
nek megvolt a sajdtos zenei vildga . Kinilban a

zfv osztillyon fektidtek, de
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10. szilzadban jelenr meg a CSUKUNGTIAO - p6-
rbesz6ddel, 6nekkel, tdnccal el6adott elbe sz6l6s.

200 6vvel k6s6bb kialakult a kinai opera,
ahol a t6nc, 6neks zoveg, dial6g,.r 6s akrobatika
j6l iitviiz6diitt. Gazdag jelmezekkel, hagyom6nyos
mozdulatokkal el6adott mfiveikben a n6i szerepe-
ket is f6rfiak adtdk eld. A JANGKO, n6pi dalos-
t6ncos el6ad6s.

A klasszikus kinai zene a nyugatit6l elt6r6en
nem a harmonikus szekvenci6kat vdlasztotta a
szerkeszt6si elv6nek alapjdul, hanem a dallam-
vari6ci5kra, refr6nekre, hangs zin 6s a regiszter 6r-
nyalataira 6pit. (A hangszerek koztil t6bb iindll6
szimbolik6val is rendelkezik, l. m6g mandolin,
dob, szdjorrona.)

A mez6gazdasdgi 6v iinnepeit dallal 6s t6nc-
cal iinnepelt6k. A csdszdri udvarban a legr6gebbi
id6kt61 fogva 6nekeltek ballad6kat 6s 6ddkat. A
13. -L4. sz6zadt6l a kinai zene idegen hat6sokkal
gazdagodott. Az alapvet6, az 6letet els6dlegesen
meghat6roz6 t1nyez6kre mind ritmikus p6rhu zam
jerlemzf. A kinai kultrirdban tem6rdek ilyen rit-
mikus pdrhuzam fedezh et6 fel. Erre utal p6lddul a
j6l ismert JII\G-JANG szimb6lum. Feh6r fele
(JAI\G), a vilSgegyetem pozitiv, napf6nyes, him-
nemfi vez6relv6t jelk6p ezr, Onmagdban hi6nyos,
teljes eg6ssz6 csak a JING-gel vdlik, ami a vil6g-
egyetem n6nemfi, scit6t, nedves er6it szimbo-
rizSrja. E k6t alapelv harm6ni6j a) az 6lettel azonos
dinamikdja mfikijdteti a vildgmindens6get. A zene
6s a t6nc kcizijs alapja a ritmus.

Kinai kr6nikair6k felj egyezt6k, hogy az ottani
hatalmassdgoknak hat6sdgilag kellett betiltaniuk
a hun zen1t ahhoz, hogy az ne vegye 6t rijra az
uralkod6 szerepet a kinai zenekultrirdban ! Ezt
honnan 6s kit61 tudjuk? Ecsedy lldik6 kelet-ku-
tat6 egyik felj egyzlsebdli ,,A kfnai turt6netfr6k sa-
jdt, kinai szdrmazdsti lilzaddik 6s az idegenek
(Itunok) kdrltoztatdsakor egyardnt valami buja, ki-
csapong6 zen6n botrdnkoztak -"g, amely vesz6ly-
be sodorJa a kinai szertartfisokat, ^s a kfnai zene
megfijuldsai, fellendil4sei tagadlntatlanul 6s ki-
mutathatdan idegen (Irr-) gycikerfrek,,, (id6zi
Grandpierre Attila ,2005, LJT.)

TalSn minde z ma furcsdnak tfinhet sokak sze-
m6ben' csakugyan olyan er6s hatdssal lehetett a

hogy be kellet azt tiltani? Minden bizonnyal igen.
Hiszen az tiirt6nhetett, hogy a kinaiak felismert6k
a mag6val ragad6 hun dallamokban sajdt, 6si ze-
n6ji.iket. Azt a zen6t 6s a zenlvel egytitt azt a vi-
l6got, amelyet olyan hosszri ideje Griztek maguk-
ban. A kinaiak ewszerfr,en r6jcittek arra) mert
meg6reztdk, hogy ezek a hun dalok akkor
sziilettek. Abban a korban, amikor boldogsdgban,
eg6szs6gben 6ltek, amikor elsajdtitottdk a csillag-
tudom 6nyt, amikor szabadok voltak. Abban a kor-
ban, amikor a srirkrfnf dalra fakadt...

* A hunoknak jelent6s s6rkdny-kultuszuk volt,
valamint a kinaiak a hun szdrmazdsrt, Huang Dire, a

Sdrga Csiszdrra s6rkdnyk6nt is eml6keznek. I\6hdny
tud6s fi,gy gondolja, hogy Huang Di, akinek neve l"g-
gyakoribb forditdsban ,,& Fdld csdszdra'" , kigy6t viselt
kab6tja ujjain. Fontos itt azt is megjegy ezni, hogy az

6si kinai mitol6gia szerint a kinaiak ,,& s6rk6ny le-
szdrmazottai".
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