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Előszó 

Kedves Olvasó! 
 
Magyarországon sok zenész dolgozik és alkot, nagy részük a pop- és 
rockzene területén teszi ezt. A megszülető zenei produkciók nagy 
része dal, a megírásuk folyamata a dalszerzés. A zenészek nagy szá-
mához képest meglepően kevés hozzáférhető magyar nyelvű anyag 
olvasható dalszerzésről a neten, illetve nyomtatott formában. Ez 
utóbbi állapoton remélhetőleg javít valamelyest e kiadvány. 
A dalszerzés “mesterség”. Megvannak a fortélyai, melyek elleshetők, 
tanulhatók, és persze a tehetség is sokat számít. Vannak, akik mini-
mális előképzettséggel is képesek jó dallamot, dalt szerezni, és van-
nak, akik magas szintű zenei ismeretek birtokában sem képesek saját 
zenei ötlettel előállni. A leghíresebb dalszerzők esetében általában 
mindkét tényező erős: tehetség és szaktudás. A dalszerzők túlnyomó 
többsége ösztönös és autodidakta. A tanulás legfeljebb néhány trükk 
elleséséből vagy koppintásából áll, illetve saját tapasztalat megszerzé-
séből. Magyarországon ma dalszerzést nem is könnyű másképpen 
elsajátítani, bár egyre több netes szakirodalom és előadás már hozzá-
férhető. Intézményi szinten a Kőbányai Zenei Stúdió emelhető ki, 
ahol tanítanak dalszerzéssel összefüggő ismereteket (dalszövegírás, 
zeneelmélet), de külön tantárgyként a dalszerzés még nem szerepel a 
tanmenetben (2018). 
A világban és hazánkban rengeteg dalszerző dolgozik, akik szinte 
átláthatatlan mennyiségű dalt írnak, és ezek nem kis részét fel is 
veszik. A modern popzene pár évtizede alatt rengeteg kiváló dal, 
dallamos, fülbemászó sláger született. Persze emellett rengeteg kö-
zépszerű, illetve gyenge dal is, de ez a dalszerzés természetes velejá-
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rója. Összehasonlítva a nemzetközi slágerekkel, a hazai dalszerzők 
legjobb munkái zeneileg nem gyengébbek még akkor sem, ha ez a 
világpiaci eladásokból nem így látszik. 
A műfaji változatosság miatt nem adható egyetlen recept arra, ho-
gyan írjunk jó dalt. Mindenki másképp csinálja, de vannak közös 
alapelvek, melyek műfajoktól függetlenül érvényesek, legyen az film-
zene, reklámzene vagy popdal. Az ebből a könyvből szerzett ismere-
teket sokféle stílusú zeneművek írására fel lehet használni. A pop- és 
rockzenéből vett példákon keresztül a mulatós zenétől a heavy me-
talig bővíthetjük dalszerzési ismereteinket, sőt a klasszikus zenéből 
és népdalokból is láthatunk szemléltető példákat. Némelyeknek talán 
sokkoló lehet, ahogy stílusban egymástól gyökeresen eltérő dalok és 
zenék követik egymást a példákban, de a zenei eszközök bemutatá-
sakor nem sugallhatjuk azt, hogy az csak egy adott stílushoz tartozik. 
Ez a kézikönyv nem más szakirodalmak fordításaként született, 
hanem túlnyomó részben saját elemzéseim eredménye. Több zene-
elméleti témakörben nem az „akadémiai” megközelítést használom, 
hanem a sajátomat a saját megfogalmazásomban. Például hármas 
ritmusokról valószínűleg csak itt lehet olvasni. A hangnemváltásokat 
se szokás úgy rendszerezni, mint ahogy ebben a könyvben. Valamint 
a szinkópációk megfogalmazása sem teljesen a tankönyvek szerint 
íródott, hanem úgy, ahogy én azt logikusnak láttam. Röviden szólva 
ez a könyv nem tankönyv, nem zenetudósoknak készült, hanem 
gyakorlatias dalszerzőknek, kezdőknek, haladóknak egyaránt. Illetve 
azoknak is, akiket érdekel, hogy a zenékről alkotott szubjektív érték-
ítéletünk milyen objektív alapokon nyugszik. 
Én magam (a szerző) nem vagyok Zeneakadémián képzett, jeles 
zenész vagy dalszerző, de több ezer dal vizsgálata van a hátam mö-
gött, amióta beástam magam a zene-analitika rejtelmeibe. Ennek 
tapasztalataiból született e könyv. 
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Dúr-szeptim (major 7th – maj7) négyeshangzat 

Cmaj7= C + E + G + H. 
A dúr jelző itt arra utal, hogy a hetedik fok kis szekundra van az 
alaphangtól. 
 
Nóna, C9 = C + E + G + B + D, ötöshangzat 
 
C11 = C + E + G + B + F, ötöshangzat 
 
C13 = C + E + G + B + A, ötöshangzat 
 
Késleltetett akkordok (Suspended vagy röviden sus.) 
C sus4= C + F + G 
C sus2= C + D + G 
 
A késleltetett akkordokat az esetek nagy részében rögtön feloldják 
egyszerű dúr vagy moll akkordra (pl.: Csus4 > C). A késleltetés szó itt 
arra utal, hogy a szubdomináns akkordot feloldjuk tonikára, és a 
hármashangzatok követik ezt a váltást, de az egyik belső hangot 
ezen az akkordon keresztül, ezáltal késleltetve oldjuk fel tonikára: 
F> Csus4 > C 
 
A hármashangzatokat a hangjaira bontva ugyanez így néz ki: 
C > C > C 
A > G > G 
F > F > E 
 
Késleltetett akkordokból, illetve azok kombinációiból sok emlékeze-
tes intro hook született már: 
 
Carpenters: Close To You 
Joe Cocker: You Are So Beautiful 
John Lennon: Jealous Guy 
Queen: The Show Must Go On, 
Demjén Ferenc: Szerelem első vérig 
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Ennyi kezdetnek bőven elég. Aki többre kíváncsi, az könnyen talál-
hat szakirodalmat. 

Hangnemek 

A C-dúr és az a-moll hangnem skálája zongorán játszva csak a fehér 
billenytűkön mozog. 
Ha viszont a G hangról kezdve próbálunk felépíteni egy dúr skálát, 
akkor F helyett Fisz-t kell játszanunk, amely egy fekete billentyű a 
zongorán. Hasonlóan, ha az E hangról építünk egy moll hangsort, 
akkor szintén Fisz-t játszunk F helyett. F-dúr illetve d-moll skálákban 
viszont H helyett B hangot használunk. A kottákban ezeket a módo-
sított hangokat úgynevezett előjegyzésekkel jelölik, melyek lehetnek 
keresztek (#), illetve bék. A C-dúr és az a-moll hangnemeknek azo-
nos az előjegyzésük: nincs se kereszt, se bé. 

Rokon és párhuzamos hangnemek 

Az azonos előjegyzésű (enharmonikus) dúr-moll párok úgynevezett 
rokon hangnemek. Például a C-dúr és az a-moll egymás rokon hang-
nemei. Ezek „névadó” alapakkordjai (C és Am akkordok) pedig 
egymás rokon akkordjai. 
Az azonos alaphangra épülő dúr és moll hangnemek egymás párhuza-

mos hangnemei. Ilyen párt alkotnak például a G-dúr és a g-moll 
hangnemek. 

Előjegyzések, kvint kör 

A hangnemeket és azok előjegyzéseit adja meg a kvint kör. A nevét 
onnan kapta, hogy az előjegyzés tekintetében szomszédos hangne-
mek alaphangjai egy kvint illetve kvart hangközre vannak egymástól 
(pl. C - G), és e hangnemeket általában egy kör mentén szokták 
ábrázolni. 
 


