
Kedves gyerekek! 

A diatónia, kromatika és enharmónia fogalmainak tisztázását követően a hangsorok közötti 

rokonságokról tanulunk.  

Egy hangsornak a főfokairól már beszéltünk: I, IV, V – tonika, szubdomináns és domináns.  

Azt is megnéztük, hogy egy hangsor mindegyik fokán milyen akkord áll, viszont nem beszéltünk a 

mellékfokok funkcióiról.  

II. fok – elnevezése: kontradomináns  

- Semleges hang, azért nevezzük kontradominánsnak, mert az alaphangnem dominánsának a 

dominánsa (pl: alaphangnem C-dúr, dominánsa G-dúr, melynek a dominánsa D-dúr, egyenlő a C-

dúr II foka) 

III. fok – elnevezése: felső mediáns 

- Tartalmazza a vezérhangot (pl: C-dúrban a 3. fok E hang, a hármashangzat mi-szól-szi, szi a C-dúr 

vezérhangja) 

- A tónikával való kapcsolatában a III. fok határozza meg, milyen a hangsor (k3 a tonikához képest 

moll hangsor, N3 Dúr hangsor) 

VI. fok – elnevezése: alsó mediáns 

- Semleges hang, stabil 

- Dúr hangnemben a VI. fok a párhuzamos moll hangnem tónikájával azonos (pl. C-dúrban VI. fok 

á-moll, mely a párhuzamos moll párja) 

VII. fok – elnevezése: szubtonika vagy vezérhang 

- Instabil, a tonikára való feloldásra kívánkozik 

- A domináns tercén levő akkord (C-dúrban a domináns terce szi hang, melyen az akkord szi-re-fá, 

VII. fokú akkord) 

Megjegyzés: bármelyik hang betölthet bármilyen szerepet a különböző hangnemekben. 

Például: do = tonika C-dúrban és c-mollban; domináns F-dúrban és f-mollban; felső mediáns Ász-dúrban 

és á-mollban; szubdomináns G-dúrban és g-mollban; kontradomináns B-dúrban. 

Házi feladat: annak érdekében hogy a kvint kör és a hangnemek sorrendje még jobban letisztázódjon 

bennetek, küldök egy kis feladatot. Ki kell tölteni a kvint kört. Jó lenne, ha mindenki kitudná nyomtatni, 

kitölteni és elküldeni nekem.  

Magyarázat: a felső kör a Dúr hangnemeké. Ahol írja hogy „No sharps or flats” onnan indultok ki, az az 

előjegyzés nélküli hangnem, a C-dúr. Tudjátok, a keresztes hangnemek kvint felfelé a C-dúrtól, bés 

hangnemek kvint lefelé. Amelyik formában írja 5 b 7 kereszt, azt tudjátok azért van, mert enharmónikus 

hangsorok (az 5 keresztes H-dúr ugyanaz, mint a Cesz-dúr, beírjátok mindkettőt). Ugyanígy a második kör 

a moll hangsorokkal. Küldjétek el a megoldást a bogiks88@gmail.com e-mail címre.  
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