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Elızmények 

 

A historikus hangolás témakörében magyar nyelven eddig 
semmilyen összefoglaló jellegő munka nem jelent meg. Az 
angol, német és francia nyelven publikált összefoglaló, 
áttekintı jellegő mővek inkább elméleti oldalról közelítik meg 
a hangolásokat, és a gyakorló zenészek számára sokszor 
nehezen megközelíthetıek, avagy túlságosan kivonatos 
jellegőek, és fontos járulékos kérdésre alig, vagy egyáltalán 
nem térnek ki. A praktikusabb, zenei–mővészi közelítéső 
munkák pedig inkább részterületekkel foglalkoznak, és már 
feltételezik az alapok ismeretét.  

A legfontosabb publikációk a téma egyik legismertebb 
szakértıje, Mark Lindley tollából kerültek ki. Emellett 
megemlíteném még Martin Jira Musikalische Temperaturen in 
der Klaviermusik des 17. und frühen 18. Jahrhunderts címő 
munkáját, amely a zene felıl közelíti meg egy adott 
részterületen a hangolások kérdését; valamint Pierre-Yves 
Asselin Musique et tempérament címő könyvét, melynek 
legfıbb erénye az igen szemléletes és érthetı megalapozás a 
hangolások megértéséhez. 
 

Módszerek  

 

Munkám során célom volt a historikus hangolásokat a zenei–
mővészi, történeti és praktikus aspektusok összekapcsolásával, 
a szükséges matematikai és fizikai alapok szemléletes 
magyarázatával egybekötve bemutatni; valamint lehetıvé tenni 
egy a zenébıl és a hallási élményekbıl kiinduló, illetve azzal 
szervesen összekapcsolódó megértést. Ennek érdekében az 
alapok magyarázatát szemléltetı ábrákkal, gyakorlatokkal 
valamint a munka egészét kiegészítı hangzó példákkal láttam 
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el. A hangolások bemutatásánál és jellemzésénél is hangzással 
összekötött szemléletes és érthetı magyarázatra törekedtem, 
kotta- és hangzó példákkal segítve az adott hangolás 
jellegzetességének megértését. A gyakorló billentyős játékosok 
számára a hangolás menetének leírásával is kiegészítettem az 
elemzéseket, lehetıvé téve ezzel az ismeretek gyümölcsözı 
alkalmazását. Emellett kitértem a különbözı hangolások 
hasonlóságaira és különbségeire is, valamint a zene és a 
hangolás viszonyára, kölcsönhatásaira; továbbá fölvázoltam a 
történeti fejlıdés fıbb vonalait. 
 

Munkám a következı fejezetekre tagolódik: 
 
I. Alapismeretek 

A zenei hang és a felhangsor 

Az akusztikusan tiszta zenei hangköz fogalmának tisztázása. 
Hangközök, számarányok 

A középkorban a hangközök mint számarányok felfedezését 
Pitagorasznak tulajdonították, aki a monochordot használta a 
hangközarányok és a húrhosszúságok matematikai 
vizsgálatához és szemléltetéséhez. Az arányszámokban való 
gondolkodás a középkortól egészen a 18. századig 
meghatározta a zeneteóriai spekulációkat. 
Lebegések 

A lebegés oka, a különbözı hangközök közös felhangjainak 
elıfordulásai. 
A konszonancia és disszonancia kérdése 

A hangközök mint tökéletes és tökéletlen konszonanciák vagy 
disszonanciák. 
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Az összeegyeztethetetlenségek és a temperálás fogalma 

A felhangsorbeli tiszta hangközöket használva problémák 
lépnek föl, amennyiben egy zárt tonális rendszert szeretnénk. A 
temperálás, mint szükséges kompromisszum. 
 
II. A pitagoraszi hangolás 

Tiszta kvintekre épülı hangolás: maximális kompromisszumot 
kötöttek a terceken, a kvintek elınyére. A középkor alatt ezért 
tekintették disszonanciának az így létrejött bı nagy tercet. 
Kifejezıek a dallamvonalak 
 
III. A tiszta intonáció (Just Intonation) 

A 15. században a megváltozott kompozíciós normák 
következtében a vokális zene összeolvadó, teljesen konszonáns 
hármashangzatokat kívánt. A tercet átértékelték 
konszonanciává. A tiszta hangolás esetében még a hangnemet 
sem kell elhagyni ahhoz, hogy problémába ütközzünk. Az ilyen 
szisztémák az oktávonként 12 hangból álló billentyőzet 
számára nehezen alkalmazhatóak.  
 
IV. A középhangos hangolások  
Billentyős hangszerekhez is meg akarták találni az új hangolási 
módot, amellyel a lehetséges legtöbb tiszta tercet lehet nyerni. 
A tiszta tercek érdekében a kvinteken kötöttek 
kompromisszumot. Nincs enharmónia, színes a kromatika. A 
hangolás sajátosságai által létrejött úgynevezett farkas-
hangközök kihatással voltak a kompozíciós gyakorlatra: ezeket 
különféle affektusok ábrázolására használták.  

A szigorú nagyterc-középhangos hangolás határai, és a 
harmóniai játéktér bıvítésének lehetıségei: osztott billentyők; 
a pontos középhangos értékektıl való több-kevesebb eltérés, 
módosítások; a bıvített nagyterc-középhangos hangolások. 
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V. Szabálytalan temperatúrák  

A legkorábbi szabálytalan hangolások. 
A Tempérament Ordinaire 

A francia hangolásoknál igyekeztek több-kevesebb tiszta 
terccel a középhangosság hangzásképét valamennyire 
megırizni, s ennek kompenzálásaképp a kvintkör másik 
oldalán bı kvintek is elıfordultak. Jellemzıek ezekre a 
hangolásokra, hogy a kvintkör alterált hangos oldalán két-
három kvintet enyhén bıvebbre temperáltak a tisztánál. Ennek 
következményeként az érintett tercek is fokozatosan bıvülnek, 
s köztük finom színkülönbség jön létre, a diatonikus tercektıl 
pedig határozottan különböznek. Vannak elviselhetetlen 
hangnemek. A tiszta tercek száma fokozatosan csökken.  
 
A jól temperált hangolások  

Németországban meghatározó volt az a törekvés, hogy a 
farkaskvintet teljesen eltüntessék és minden hangnemet 
játszhatóvá tegyenek. Ez nem jelenti azonban, hogy minden 
hangnem egyformán is szólt.  

A 18. században francia és német földön is egyaránt 
sokan állást foglaltak az egyenletes kontra egyenlıtlen 
temperatúra kérdésében és a tercek változatosságával, s ennek a 
különbözı hangnemek karakterére tett hatásával kapcsolatban 
is. 
 
VI. Az egyenletes hangolás 

Az egyenletes hangolás irányába már a 16. századtól tettek 
lépéseket. Az egyenletes hangolás fokozatos térhódításának 
rövid áttekintése.  
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Eredmények 

 

Reményeim szerint sikerült a föntebb említett hiányt 
betöltve a magyar érdeklıdıknek egy olyan áttekintést adni a 
historikus hangolásokról, amely a szükséges ismereteket zenei 
és hallási élményekkel kapcsolja össze, lehetıvé téve ezzel az 
információszerzésen túlmenı gyümölcsözı alkalmazást, 
segítséget nyújtva a mővészeknek egy megfelelı hangolás 
megválasztásában.  
 
Az értekezés tárgyköréhez kapcsolódó tevékenység  

 

A dolgozat témájához kapcsolódó publikációk:           

„Werckmeister III”. Hangszer és Zene, I./3, (2003. dec.): 56–
57.  
 
Egyéb tevékenység: 

Szóló- és kamarakoncertjeim során igyekszem a 
koncertmősornak legmegfelelıbb hangolást választani. 
Általában törekszem olyan mősor összeállítására, amely ezt 
lehetıvé teszi: ezért túlságosan vegyes mősort nem játszom. A 
középhangos hangolások, a Tempérament Ordinaire és a jól 
temperált hangolások különféle fajtáit hangoltam már 
koncertjeimhez. 
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