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Tiivistelmä 
 
Kielen pohjana on kielioppi ja kieli konkretisoituvat puhumalla. Laulu konkretisoituu 
musiikiksi melodisten ja rytmisten kuvioiden avulla laulamalla, jolloin sen pohjalla ei 
voi olla kielioppi vaan musiikkioppi. Vaikkei musiikki ei ole kieli, senkin pohjana on 
sisäisesti looginen sääntöjärjestelmänsä eli syntaksinsa. Tässä kirjoituksessa kohteena 
on melodian rakentumisen pohjalla oleva säännöstö, jolloin rytmiikkaan liittyvät sei-
kat jäävät huomiotta. Kysymyksenä on, miksi unkarilaisen lauluopin syntaksissa on 
piirteitä, jotka yhdistävät ne enemmänkin samojedeihin ja eteläsaamelaisiin kuin pel-
kästään obinugrilaisiin tai mareihin? Tarkoittamani piirteet liittyvät unkarilaisten neli-
säkeisen laulun siihen genreen, jonka kuka tahansa tunnistaa unkarilaiseksi, koska esi-
säeparin pentatoninen melodia kertautuu muunneltuna yleensä viittä sävelaskelta 
alempana. Lauluja leimaavaa “kvinttisiirtymää” on arveltu unkarilaisen laulun suo-
malais-ugrilaiseksi piirteeksi. Analyysin kohteena ei kuitenkaan ole itse siirtymä vaan 
pienempi syntaktinen piirreryhmä melodiassa, ryhmä, jota ei heti voi kuvitella löyty-
vän neljän loppusoinnullisen säkeen muodostamasta unkarilaisesta säkeistölaulusta. 
Analyysi päätyy näkemykseen, jonka mukaan keskieurooppalaistuneen nelisäkeisen 
riimillisen laulun melodisessa syntaksissa on piirteitä, jotka näyttävät palautuvan poh-
joisen Euraasian esiuralilaiseen laulutraditioon. Yleisenä lähtöoletuksena on, että un-
karilaisten varhaiset esivanhemmat elivät Uralin eteläosien alueilla ja puhuivat kanta-
uralia ja eri vaiheiden jälkeen monelta suunnalta vaeltaneet populaatiot olivat asettu-
neet 800-luvun kuluessa keskiseen Eurooppaan, Karpaattien länsipuoliselle alankoalu-
eelle, jossa muodostui kulttuurisesti suhteellisen homogeeninen unkarinkielinen 
yhteiskunta. Unkarilaisen kulttuurin kehkeytymiseen liittyy keskenään ristiriitaisia 
tulkintoja (ks. esim. Bálint 2010), mutta oleellista on vanhimman kulttuurin keskeisten 
ainesten yhteydet monien uralilaisia kieliä puhuvien väestöjen aineksiin. 
 
Avainsanat: melodia-analyysi, kuulokeskus, neurologia, tutkasävelteoria, Unkari, 
arktinen laulu, subharmonia, samojedit, eteläsaame.  

 
Tutkasävelteoriaa 
 
Tutkasävelteoria on musiikin melodia-analyysin tueksi kehittämäni rakennelma, jonka 
kokonaisvaltainen esittely on valmisteilla englanniksi. Teoria pohjautuu kuulokes-
kuksen keinoille muuntaa akustiset ärsykkeet kuulosolujen vasteiksi. Seuraavassa 
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selitän lyhyesti aiheen kannalta olennaisimman. Tutkasävelteoria soveltuu melodian 
analyysiin. Se pohjaa kuulokeskuksen solujen toiminnalle ja on sen vuoksi universaali. 
Ihmisen laulussa sävelten järjestymistä melodioiksi ohjailee syntaksiksi kutsuttu sään-
nöstö, joka takaa, etteivät sävelet asetu kuuloaistimuksissa umpimähkään. Sama kos-
kee kieltä, jonka pohjalla ovat kuitenkin sanojen merkitykset. Sävelmän syntaksin poh-
jalla ovat keskeisesti peräkkäisten sävelkorkeuksien matemaattiset suhteet, jotka tosin 
nekin ovat keskeisiä puheen vokaaleissa. Gerald Langnerin neuronaalisen harmonia-
teorian mukaan aivojen kuulokeskuksen solut luovat mielikuvia sävelten korkeuksista 
mittaamalla ääniaaltojen ajalliset kestot eli periodit. Matalan sävelen aalto voi kestää 
20 millisekuntia (= 50 Hz), korkean vaikkapa 0,7 ms (= 1500 Hz). Kuulo-solujen 
yhteistoiminnan ytimenä on pienten kokonaislukujen suhteille pohjaava harmonia: 
Sävelkorkeuksien mielikuvia luova kuulokeskuksen osa reagoi vain sellaisiin signaa- 
leihin, joiden kestot suhteutuvat toisiinsa kuten luvut 1-2-3-5 ja niiden kerrannaisina 4, 
6, 8, 9, 10 ja 12. Kun kaksi sähköistä purkausta toistuu säännöllisesti samassa hetkessä 
simpukkatumakkeen kahdessa eri elimessä, keskiaivojen yhteensattumasolut mittaavat 
periodin eli pulssin keston. Ne purkautuvat myös tilanteissa, joissa kaikki saman-
aikaiset purkaukset suhteutuvat pohjaperiodiin 1 kuten 1:2, 2:3, 3:4, 4:8 jne. Vaikka 
yksi akustinen pulssi aktivoi tuhansia kuulosoluja, kuulokeskus noukkii niistä vain 
murto-osan ja luo hetkessä täsmällisen mielikuvan lauletusta sävelkorkeudesta ja 
puhutusta vokaalista (Langner 2015). 

Tutkasävel on alituisesti melodian alapuolella soiva todellinen tai kuvitteellinen 
sävel, jonka avulla tutkija voi seurata, miten kauan melodiaa muodostavat sävelet 
etenevät harmonisessa (1:2:3:4:..) suhteessa toisiinsa ja tutkaan. Jos harmonia tutkan 
ja melodiasävelten välillä katoaa, tutkijan on löydettävä tutkasävelelle uusi paikka ja 
näin analyysi etenee uuden tutkan avulla. Melodian rakennetta ohjaileva syntaksi 
löytyy siis vaihtuvien tutkasävelten avulla. Luku 1 tarkoittaa sävelen perusvärähdyk-
sen (eli aallonpituuden tai “perussävelen”) kestoa. (Leisiö 2020) 

Langnerin yhtenä oivalluksena oli, että aivojen kuulokeskus muuttaa ulkoisen 
maailman fysikaaliset suhteet käänteisiksi. Akustisen perusvärähdyksen harmonisten 
yläsävelten periodit lyhenevät lyhenemistään, kun taas samaisen perusvärähdyksen 
subharmonisesti aktivoimien kuulosolujen periodit pitenevät pitenemistään. Kääntei-
syys ei ole pelkästään tutkijan abstraktio, sillä luonto oli keksinyt omin päin saman jo 
ennen liskojen aikaa ja että liskojen jälkeläisinä nisäkkäidenkin kuuloaivoissa on 
kaksoiskierteiksi rakentuneita tumakkeita. Niistä yksi on colliculus inferior, joka vie 
muistiin samanaikaista tietoa sekä harmonisista että subharmonisista säännönmukai-
suuksista ja tämän vuoksi olemme alitajuisesti selvillä kummastakin. Tätä voi havain-
nollistaa kuvalla 1, jossa perusvärähdyksen 1 (= suuren oktaavin g, joka ei näy tässä) 
synnyttämät yläsävelet 2–8 näkyvät avointen kokonuottien nousevana sarjana. Saman 
perusvärähdyksen 1 laukaiseman kuulosolun (ei näy tässä) aktivoimat subharmoniset 
solut 2–6 näkyvät laskevina mustina nuotteina. 

Kuvan 1 oikeanpuoleisista syntaktisista symboleista g- tarkoittaa, että aloittavana 
tutkasävelenä on g1, käänteinen huutomerkki ¡ määrittää inversion, jossa toonika, domi-
nantti ja tutkasävel asettuvat kaikki sävelelle g1 (sävelasteelle 5). Symboli g¡-H3 tarkoit-
taa äänesten 4-5-6 muodostamaa harmonista (H) duurikolmisointua ja c-S3 laskevasti 
aktivoituvien subharmonisten (S) kuulosolujen 4-5-6 mollikolmisointua, joka voidaan 
kirjoittaa myös asuun g8-S3, jossa 8 tarkoittaa laulettujen dominanttien g1 ja g2 eli 
podin ja antipodin välistä oktaavia. Kolmisointu voi esiintyä myös asussa gAP-S3, jossa 
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AP ilmoittaa, että melodiaan kuluu vain g1:n antipodi eli yläoktaavi g2. Säveltä g1 voi 
luonnehtia sanalla podi (kreikan sanasta poús ‘jalka’), koska kolmisointu g¡-H3 = G-
duuri seisoo podinsa varassa tai riippuu antipodinsa varassa (gAP-S3 = c-molli). 

 
 

Kuva 1. Sävel g aktivoi sen alati korkeampina soivat harmoniset yläsävelet 2–8 (nousevat 
avoimet nuotit). Sama g aktivoi myös kuulosolun nro. 1 (solu G, ei kuvassa), joka puolestaan 
aktivoi solut 2–6 laskevien mustien nuottien tapaan. Solut ja yläsävelet järjestyvät yhden-
mukaisella tavalla niin, että suhde 2:3 on kvintti, 3:4 on kvartti, 4:5 on suuri terssi ja 5:6 on 
pieni terssi. Voidaan sanoa, että äänekset 2–8 ja niiden kuulokeskuksessa olevat neuronaaliset 
vasteet 2–6 ovat yhdessä musiikin ja puheen perustana oleva radikaalipari. Laatikossa g:ltä 
nousevat radikaalit 4-5-6 vastaavat G-duurin kolmisoinnun säveliä samalla kun g:lta laskeutuvat 
solut eli radikaalit 4-5-6 aktivoituvat c-mollin kolmisoinnun mukaisesti. — Oikealla radikaalit 4-
5-6 muodostavat musiikin kaksi ydintä: harmonisesti nousevan kolmisoinnun g¡-H3 ja neuro-
naalisesti eli subharmonisesti laskevan kolmisoinnun c-S3. Viivaston yllä olevat numerot 5, 6, 
2 sekä 5-3-1 tarkoittavat analyysissä käytettyjä sävelasteita, jotka alhaalta ylös ovat 5-6-1-2-3-5: 
Niistä 5 on dominanttisävel ja 1 on toonika eli perussävel.  

 
Kuva 1 johdattaa ajatukset tutkielman peruslähtökohtaan. Laulaja/säveltäjä pyrkii liit-
tämään sävelet peräjälkeen seuraamalla kokonaislukujen kerrannaisille pohjaavaa 
sääntöä, joka voidaan johtaa kuvan 1 radikaaleista. Sävelet ovat harmonisissa suh-
teissa, jos niiden pohjasävelten periodit (ajalliset kestot) suhteutuvat toisiinsa kuten 
pienet kokonaisluvut ja niiden kerrannaiset. Lukija vastustanee ajatusta, koska eihän 
kukaan laula suorilla sävelillä ja lauluissa on aina huojuntaa, liu’untaa ja värinää. 
Näin asia on, mutta kuulokeskuksella on oma mekanisminsa, “neuronaalinen auto-
korrelaatio” (Ebeling 2008), lukita epäselvästi laulettu säveltaso tarkaksi muistijäljeksi.  

 

 
 
Kuva 2. Kuulokeskus lukitsee alinna näkyvän liukuvan sävelen muistiin, kun aallon 

kesto on 6,25 millisekuntia (= 5∙1,25 ms.). Ylinnä on perussävelen aktivoima solu 1, jonka 
taajuus on 800 Hz jolloin yhden aallon kesto (periodi) on 1,25 ms. Sen alla on kolmas 
aktivoitunut solu (ks. kuvaa 1), jonka purkautumisväli on 3∙1,25 ms. = 3,75 ms. Neljännen 
solun periodi on 4∙1,25 ms. = 5 ms. Se vastaa säveltä g. Alimmalla viivalla laulaja laskeutuu 
liukumalla g:ltä es:lle, jolloin säveltaso madaltuu. Liukuvien ääniaaltojen kestot eivät 
kuitenkaan ole harmonisessa suhteessa yllä oleviin periodeihin, joten kuulokeskuksessa ei 
tapahdu purkausten yhteensattumia ennen kuin laulaja osuu suhteeseen 4:5 eli kestoon 5∙1,25 
ms. =  6,25 ms. Tällöin solu 5 purkautuu samassa hetkessä kuin solut 1, 3 ja 4 ja pian kahdesti 
samaan aikaan kuin solu 1. Muistiin siirtyy tieto 6,25 ms:n periodista (= es). 
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Liukuvan sävelen purkamisen idea kuulokeskuksessa on siinä, että korkeudeltaan epä-
selvää säveltä edeltäneiden sävelten periodit ovat muistissa (ks. kuva 2). Jos laulaja 
liukuu c-mollin g:ltä alas es:lle (4→5), laulettu g oli jättänyt oman muistijälkensä, ja 
kun liu’unta laskeutuu kohtaan 4:5, solussa 5 tapahtuu sähkölatauksen purkautuminen 
samanaikaisesti soluissa 4, 3 ja 1, mikä taas saa samanhetkisten purkausten etsijäsolun 
laukeamaan. Tämä purkaus toistuu säännöllisesti 6,25 millisekunnin välein ja näin se 
(eli sävel es ) siirtyy välittömästi tiedoksi muistiin. 

 
Harmoninen nousu (g¡-HN) ja subharmoninen lasku (gAP-SL) syntaksin rakentajina 

 
Kun kolmisointu g1-h1-d2 toistetaan neljä askelta korkeammalta (c2-e2-g2), joista laulaja 
käyttää melodiassaan vain säveliä g-h-d+e-g, syntyy sävelkuvio nimeltään harmoninen 
nousu g¡-HN. Jos taas laskeva kolmisointu g2-es2-c2 toistuu neljä askelta matalampana 
(d2-b1-g1), syntyy sävelien g-es-c+b, muodostama subharmoninen lasku gAP-SL (kuva 3).  

 

 
 

Kuva 3. Vasemmalla on säveleltä g1 (nuoli) lähtevä harmoninen nousu g¡-HN. Sävelasteet 
näkyvät nuottien yläpuolella. Aste 1 puuttuu. Tutkasävelenä on kokonuotti g1. Nousu on 
käänteinen (¡), koska toonika on asteella 5 (g1) eikä 1 (c2). Käänteisyyden voi todentaa vain 
aktivoituneiden kuulosolujen avulla. Oikealla on säveleltä g2 (nuoli) laskeutuva neuronaalinen 
eli subharmoninen lasku gAP-SL. Siinä toonika on asteella 1 ja sävelikkö liikkuu ylädominan- 
tin (5 = g2) alapuolella. Lasku on siis nousun peilikuva. Lyhenne AP osoittaa, että tutkasäveltä 
(g1) ei lauleta, vaikka sen antipodi eli yläoktaavi g2 lauletaan (nuoli). 

 
Radikaalien johdoksina nousu ja lasku nousevat suoraan harmonisten sävelsuhteiden 
ytimestä alitajunnassa tapahtuvan yksinkertaisen transposition avulla. Nousu tunne-
taan 1900-luvun läntisen populaarimusiikin soitinsävelmissä boogie-woogie -motiivina 
epäilemättä sen vuoksi, että sen sävelsuhteet synnyttävät kuulijassa mielihyvää ja että 
ne on helppo tavoittaa teollistumisajan edistyneillä soittimilla. Nousu on myös tunte-
mattomaksi jääneen säveltäjän luoman Kissanpolkan syntaktisena keskuksena ja on 
tunnetuimpia pianokappaleita maailmalla. Toisin kuin boogie-woogiessa sen melodia 
liikkuu mustilla koskettimilla alaspäin. Tästä huolimatta senkin sävelet e2-d2—g1—g2-g2 
järjestyvät alussa kuten nousun asteilla ||:3-2—5 ↑5-5:||. Näyttää kuitenkin siltä, että 
nousu ja lasku eivät kuulu eurooppalaisen kansanlaulun syntaksiin. Läntisellä pallon-
puoliskolla nousu tosin esiintyy kahtena poikkeuksellisena motiivina asteilla 3-2—6. 
Yhtäältä on sävelillä d2–h1-e2-d2–h1 laulettu Lälläl, lälläl, lieru ja toisaalta on Franz 
Gruberin Jouluyö, juhlayön aloitus d2-e2-d2–h1. Saharan eteläpuolisessa Afrikassakin ne 
ovat harvinaisia, vaikka niitä ovat käyttäneet ainakin Benue-Kongon kieliryhmään 
kuuluvat Suhuma-bantut Tansaniassa, Ghanan sisaalat ja Etelä-Afrikan bantuista 
vendat (Blacking 1967, nro. 20 ja 21 sekä Nketia 1975, 149: XIV-3 ja 154: XIV-12). 
Tässä mielessä on yllätys että ne kuuluvat yhden unkarilaisen kulttuurin keskeisen 
symbolin eli nelisäkeisen riimillisen laulun syntaksiin keskellä Eurooppaa.  
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Unkarilainen tutkimusaineisto 
 
Analyysin kohdesävelmistö on hämmentänyt unkarilaisia koko 1900-luvun, eivätkä he 
ole irtautuneet Béla Bartókin ja Zoltán Kodályn olettamuksista. On todettava, etten 
itsekään tiedä, miten erilaiset sävelmät lopultaankin asettuvat unkarilaisten laululajien 
luokitteluun, mutta mielestäni luokitus on tässä epäolennaista. Olennaista on ymmär-
tää sävelmien melodianmuodostuksen sääntöjä. 

Aivan 1900-luvun alussa Bartók tunnisti sävelmäjoukon, jonka hän katsoi edus-
tavan unkarilaisen laulun “vanhaa tyyliä”. Kodály taas tulkitsi ne “primitiiviseksi ker-
rostumaksi”, jonka keskeistä lajia edustaa laskeva nelisäkeinen pentatoninen melodia: 
sen esisäepari AA tai AB toistuu neljää tai viittä säveltä alempana lievästi muunnel-
tuna jälkisäeparina. (Sárosi 1986, 28–29 ja 46–). Gábor Lükő puolestaan oivalsi, että 
samainen kvinttisiirtymä esiintyy myös Volgalla asuvien marien laulustossa. Unkarin 
kansannousun yhteydessä 1956 Lükő kuitenkin syrjäytettiin ei-toivottuna henkilönä 
kommunistien valvomasta akateemisesta maailmasta (Pozsgai 1999), joten hänen 
havaintonsa julkisti ensimmäisenä Bruno Nettl (1960) Budapestiin tekemänsä vierai-
lun jälkeen. Vakiintuikin käsitys, jonka mukaan pentatoniikka on osa suomalais-ugri-
laista menneisyyttä (mm. Frigyesi & Lange 2002, 737). 

Pidän tulkintaa ongelmallisena, koska vastaavaa pentatoniikkaa ei kielikunnan 
muilta osapuolilta löydy. Tilalle esitän vertailua, joka tapahtuu etsimällä väestöjä, joi-
den lauluopin syntaksissa harmoninen nousu ja subharmoninen lasku ovat leimallisia. 
Unkarilaisen aineiston poimin Z. Kodályn kokoelmasta A magyar népzene, jonka 495 
melodiaa edustavat unkarilaisen kansanlaulun keskeisiä lajeja. Analyysi kohdistuu 
joka viidenteen sävelmään. Esimerkeissä ensimmäinen tutkasävel on aina g1. 

 
Subharmoninen lasku gAP-3SL unkarilaisessa otoksessa 
 
Otoksen neljässä laulussa mollikolmisoinnun sisältävä lasku muodostaa syntaktisen 
tekijän. Kolmessa laulussa melodia pohjaa antipodille 5-2-3 (g2–d2-e2). Sen universaali-
tunnuksena on gAP-3SL eli ‘kolmisävelinen subharmoninen lasku’ (kuva 4). 

 

 
 

Kuva 4. Uutta laulukerrostumaa edustavan sävelmän päätössäepari A säkeistöstä AB BA, 
jonka alussa kolmisävelinen lasku (-3SL) rakentuu ensin tutkan g1 ja sitten tutkan f1 ylä-
puolelle (Kodály & Vargyas 1973, 445). Antipodi AP tarkoittaa, ettei tutkasäveliä g1 ja f1 lauleta, 
mutta niiden yläoktaavit lauletaan. Lopussa oleva “d-” tarkoittaa jälkisäkeen tutkaa ilman 
sävelikön määritystä (koska määritys on tässä analyysissä turha). 
 
Kuva 4 edustaa uutta aikakerrostumaa, jonka säkeistömuoto on AB BA. Kunkin 
säkeen runomitta on sama kuin tšastuškan: nelipolvitrokee plus tetrametri, jonka vii-
meinen asema täyttyy tauolla. Kodály tallensi laulun 1900-luvun alussa lähellä Bratis-
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lavaa olevan Zsigárdin kylässä, joka tätä nykyä on läntistä Slovakiaa. Kolmi-sävelinen 
lasku AP-3SL esiintyy A-säkeissä kiintoisasti kahden eri tutkan, g1 ja f1, varassa. 

Kuva 5 on Keski-Unkarista. Sen neljä runosäettä koostuu kahdeksan tavun neli-
polvitrokeesta, jonka jatkeena on kolmen tavun plus tauon mittainen häntä. Lasku on 
tämän melodian keskeinen tekijä. Yhtäältä laulaja muovaa d-tutkan yläpuolelle melo-
diaa laskun asteilla 5-3-1-6 (lipótvári). Toisaalta tutkasävelet etenevät kahdessa ensi-
säkeessä subharmonisen laskun asteilla 1-3-5 / 1-6-5 eli g1-b1-d2 / g1-f1-d1. Nämä säkeet 
eivät näy kuvassa 5, mutta rakenne antaa aiheen uskoa laskulla olleen vankka vaikutus 
unkarilaisten melodiseen ajatteluun. 

 

 
 

Kuva 5. Vanhaa nelipolvitrokeen laajentumaa edustavan säkeistölaulun kolmas säe, jonka keskellä 
toteutuu neliasteinen lasku dAP-4SL. (Kodály & Vargyas 1973, 150). 

  

Kokoelman numero 260 on vanhan perinteen edustajaksi Unkarissa tulkittu tanssi-
sävelmä, jonka. säännöllinen metri sopii oletukseen: laulussa on kaksi säeparia, joissa 
teksti koostuu neljästä nelipolvitrokeesta. Ensimmäisen runosäkeen päättävän kesuu-
ran jälkeen (Ba-bot vi-tem || az ma-lom-ba) tässäkin lauletaan a1-tutkan yläpuolella 
kolmiasteinen lasku 1-6-3-1 (toonika, johtosävel, kolmas aste ja toonika = d2-c2-f2-d2). 
Sen sävelkulku ei äkkipäätään herätä huomiota, mutta jos sen suhteuttaa tutkasäve-
leen a1, on pakko hyväksyä, että liike 3-6-1 voi olla vain subharmoninen lasku. Kiin-
toisa havainto on lisäksi se, että ainoa kvinttisiirtymien pentatoniseen ryhmään liittyvä 
lasku on kokoelman numero 15, jonka Bartók oli tallentanut Tolnassa 1906. Molem-
mat säeparit päättyvät puolinuotein lauletuilla asteilla 3-6-1 (nyájastul ja gazdástul). 
Täten lasku esiintyy muissakin vanhahtavissa yhteyksissä kuin kvinttisiirtymissä. 

 
Harmoninen nousu g¡-HN unkarilaisessa otoksessa 
 

Joka viidennelle sävelmälle pohjaavan analyysin perusteella duurikolmisoinnun 
sisältävä harmoninen nousu esiintyy 15 sävelmässä: 1, 5, 50, 55, 94, 100, 105, 126, 
160, 205, 250, 339, 395, 436, 441. Kun analysoituja sävelmiä on 90, niin syntaktisena 
tekijänä nousun osuus on 17 %, mikä on tilastollisesti merkitsevä, koska se muutoin 
Euroopassa näyttää jokseenkin tuntemattomalta. Näistä puolet liittyy vanhaan 
laulustoon, loput (numerot 205–441) uudempiin laululajeihin.  

Romanian unkarilaisten 1940-luvun alkupuolella laulama Hej, önkén tësen (kuva 6) 
edustaa uudeksi tulkittua laulustoa, mutta siinä on selkeästi vanhoja piirteitä. 
Ensinnäkin runon säkeistössä AB BA sekä A:n että B:n ytimenä on nelipolvinen 
trokeesäe, joista kukin päättyy kolmen tavun häntään (kuten hu-szár-nak) ja taukoon. 
Lisäksi A-säkeet avautuvat ylimääräisellä aineksella, etenkin huudahduksella hej, 
johdannoksi nelipolvitrokeeseen, joka rikkoutumatta toteutuu kussakin neljässä 
kesuurallisessa säkeessä kuten ön-kén-të-sen//i-rat-koz-tam. Kahden säkeen melodia on 
LA-pentatoninen. Harmonisen nousun vahva edustus synnyttää häilyvyyden tunteen. 
Rakenteen tajuaa parhaiten katsomalla kuvassa 6 olevia katkoviivoja, jotka kattavat 
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liki koko transkription. Syntaksin ytimenä on |:g¡-HN↓d-HN↑:|eΩ  siten, että tutkan 
alaspäistä laskua ↓ edeltää kahden sävelen nivel d-, joka on ympyröity. Lukijaa häirin-
nee se, että vaikka kyse on “noususta” esittäjä kuljettaa melodiaa alaspäin. Tällä sei-
kalla ei ole merkitystä, koska lauletut sävelvälit järjestyvät kuten yläsävelet 4-5-6 ku-
vassa 1. Pääasia siis on, että syntaksi on eurooppalaisittain outo. 

 

 
 

Kuva 6. Melodia (Kodály & Vargyas 1973, 395) pohjautuu pääosin harmonisen nousun kah-
den muunnoksen (g¡-3HN ja d¡-HN) kolmelle sävelasteelle eli 3-2—6 ja 3-2—5. Sävelasteista 
toonika (1) esiintyy vain lyhyessä “d-”-motiivissa (ympyröity). Koska nousu on aina kään-
teinen (¡), sen asteista numero 5 (esim. G-duurin kolmisoinnun g) on “käänteinen toonika”, 
mitä ei tonaalisen analyysin avulla havaitse. Symboli e-Ω tarkoittaa, että e ottaa loppusävelenä 
toonikan statuksen.  

 
Nousulle on siis syntaktisesti olennaista, että melodia välttelee toonikaa (1) ja etenee 
tutkasävelen suhteen nousevilla asteilla 6-2-3 ja joskus 5. (Duurin näkökulmasta 
asteilla 7-2-3 ja 5). Toisin sanoen sellaiset eurooppalaiselle sävelmälle keskeiset sävel-
asteet kuten toonika (aste 1) ja subdominantti (aste 4) puuttuvat, kun melodian syntak-
sia hallitsee harmoninen nousu -HN. (Todettakoon, että kuulija kokee toonikaksi 
sävelen, jota vastaavat kuulosolut ovat vahvasti aktivoitu. G-duurisointu g-h-d koostuu 
asteista 5-6-2, jotka kaikki aktivoivat eri oktaavialojen G-soluja. Täten G horisontissa 
toonika ei voi olla aste 1 [c2] vaan käänteisesti aste 5 [¡g1].) 

Kodályn kokoelma on kattavuudessaan luotettava. Siinä todella näkyy, että 
unkarilaiset olivat omaksuneet aineksia slaavilaisilta ja germaanisilta naapureiltaan, 
gregorianiikasta, keskiajan saksalaisesta populaarimusiikista jne. Kiinnostava piirre 
kuitenkin on se, että harmonista nousua sisältävät laulut oli pääosin koottu Unkarin 
ulkopuolelta kuten Slovakiasta ja Romaniasta. Tämä vihjaa siihen, että eristyneissä 
yhteisöissä laulajat olivat säilyttäneet vanhoja piirteitä tiukemmin kuin keskushal-
linnon ympärillä. Vanhaan lajiin kuuluva Nem messze van ide Kismargita (kuva 8) soi 
syvää surua, mutta sen selittäminen molliksi on anakronismi. Sävelmä pohjautuu 
harmoniselle nousulle, jonka ei tonaalisen näkökulman mukaan pitäisi olla surullisen 
melodiikan pohjana. 
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Kuva 7. Alueita, joiden laulumelodioiden syntaksissa radikaalit 4-5-6 esiintyvät. 1 = Unkari, 
2 = Ruotsin eteläsaame, 3 = Kuolan kiltinänsaame, 4 = udmurtit ja marit, 5 = tundran 
nenetsit; 6 = nganasaanit, 7 = Obin hantit (ostjakit), 8 = mansit (vogulit). Kartalle on sijoitettu 
myös turkkilaisten tšuvassien ja tataarien asuinseutuja sekä vienanjoikujen Viena = Kar. 
 

 
 

Kuva8. Metriltään vaihtelevan säkeistölaulun muoto on AB BA (Kodály & Vargyas 1973, 94: 
Vargyas Lajosin notaatio Koillis-Unkarista läheltä Slovakian rajaa.). Unkarilaisen tulkinnan 
mukaan laulu edustaa vanhaa perinnettä, mikä on myös oma käsitykseni. 
 
Kuvan 8 melodian syntaksi on säännöllinen ja muistuttaa unkarilaisia, joiden runo 
pohjaa nelipolvitrokeelle. Sen alku- ja loppusäkeen syntaksina on g:n yläpuolella 
etenevä harmoninen nousu, joka päätyy toonikalle a1. Tonaalisen musiikkiopin valos-
sa voisi sanoa, että C-duurimelodia päättyy a-mollin perussävelelle. Kyseessä on kui-
tenkin mutkikkaampi prosessi. B-säkeiden sävelkulku etenee A-säettä selkeämmin 
harmonisen nousun sävelasteilla 3-2-6-5 (Kö-rös-kö-rül mossa azt a), joka nyt etenee 
c2-tutkan päällä. Tässäkin nousu -HN toteutuu sävelten laskuna.— Olennaista 
melodiassa on, että sen pääosa etenee harmonisen nousun laskevilla asteilla 3-2-6-5. 
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Tämä on 1. asteen puuttumisen vuoksi tyystin epäeurooppalainen syntaktinen piirre. 
Neuronaalinen analyysi paljastaa, että toonika on käänteisenä asteella 5. 
 
Euroopan länsiuralilaisten kielten laulualue 
 
Harmoninen nousu oli kuulunut eteläsaamelaisen alueen luotte-lauluihin, joiden syn-
taksit eroavat norjalais-ruotsalais-suomalaisen tunturisaamelaisen joiun syntakseista. 
Karhu oli toteemina ollut eteläsaamelaisille tärkeä. Palatessaan karhunkaadon jälkeen 
miehet olivat laulaneet vahvasti aksentoimalla sävelmää, jonka alku näkyy kuvassa 9. 
Laulutapa oli samaan tapaan aggressiivinen kuin USA:n metsästäjäintiaaneilla. Naiset 
olivat laulaneet samalla sävelellä omaa lauluaan saatuaan karhun uhripöydän val-
miiksi peijaisvieraita varten (Tirén 1942, nro. 5).  

 

 
 
Kuva 9. Eteläsaamelaisten karhunkaatajien kotiintulolaulu Keski-Jämtlannista (Tirén 1942, 
nro. 9). Syntaksi pohjautuu yksinomaan harmoniselle nousulle g¡-HN3

5, joka laulettiin vah-
vasti aksentoimalla laskevilla asteilla 3-2-6-5. Näyte käynnistyy asteella 3 ja päättyy kääntei-
selle toonikalle g1 (5). 
 
Niin ikään Jämtlannin saamelaisten majavan luotte (Tiren 1942 Nr. 18) pohjautui ko-
konaan samaiselle harmoniselle nousulle (kuva 10). Sen rinnalla Åselen ja Lyckselen 
Lapissa nousu muodostaa melodiaa yhdessä toisen syntaktisen tekijän kanssa (ibid. 
Nro. 26, 31 ja 53). Pohjois-Ruotsissa nousua ei enää tapaa. Poikkeuksena on Kouto-
keinon tunturisaamelaisilta tallentunut joiku (Launis 1908, 559b ja selostus joiusta 
382b sivulla 195). Yksittäistapauksena se pysyy kiintoisana epäselvyytenä. 
 

 
 
Kuva 10. Harmoninen nousu g¡-HN2

5 toteutti Ruotsin eteläsaamelaisten majavan luotten 
Elsa Larssonin laulamana. Frostviken-Mitte 1913. (Tirén 1942, nro. 18) 
 
Kuolan niemimaan keskialueella asuneiden kiltinänsaamelaisten luvvjt-lauluista on 
niukalti luotettavaa tietoa. Ylisummaan voidaan sanoa, että niiden esitystyyli ja syn-
taksi liittyvät Siperiaan, eivät eteläisiä saamelaisia lukuun ottamatta Eurooppaan. Niin 
ikään ne eroavat tunturisaamelaisten joiun piirteistä. Kuvassa 11 on iloisen häälaulun 
aloittava säepari, jota hallitsevat g-pohjaisen harmonisen nousun g¡-HN laskevat asteet 
5-3-2-6 siihen asti, että tapahtuu siirtymä d-pohjaisen nousun d¡-HN asteille 3 ja 2. 
Tämän formulan voima näkyy pitkän äänitteen viimeisen säkeen B-Fin lopussa, jonka 
laulajan päättää vahvasti painottamaansa toonikaan d2 (-ja!). Vaikka laulaja varioi 
epäselvillä säveltasoilla samaan tapaan kuin esim. nenetsilaulaja, esityksen pohjaksi 
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paljastuu hyvin tiukka syntaksi, jossa harmoninen nousu vuorottelee (kuvan 6 tapaan) 
tutkasäveltensä g1 ja d1 yläpuolella.  

 

 
 

Kuva 11. Kiltinänsaamelaisen häälaulun kolme alkusäettä (AA+B). Esityksen päättävän 
säkeen (B-Fin) lopuksi laulaja painotti erikseen perussäveltä d2 (-ja!). Syntaksi pohjaa koko-
naan harmonisen nousun laskeville asteille 5-3-2-6: {g¡HN5

6}↓{d¡-HN32}1↑. — Nuotinnos on 
kooste, jonka teksti on Irina Travinan (1987, nro. 16, säkeistö II) epäselvästä nuotinnoksesta 
sekä Olga Julinan laulamasta äänitteestä Tampereen yliopiston perinnearkistossa. 

 
Tutkijat pitävät udmurttien lauluston keskeisenä piirteenä kolmisävelikköä c-d-e ja sen 
laajentumaa c-d-e—g. Kuitenkin analyysi tutkasävelen avulla osoittaa, että sekä nousu 
että lasku ovat keskeisiä syntaktisia aineksia, mikä näkyy mm. kokoelman Nurieva 
1995 keväisten rituaalien akaška-lauluissa, rukouksissa, morsiamen lauluissa ja kuolin-
itkuissa (kuva 12). — Kiintoisasti Etelä-Udmurtiassa on tallennettu myös unkarilaista 
pentatonista kvinttisiirtymälaulua vastaavana henkilölauluna sotilaan jäähyväiset, jon-
ka kummassakin säeparissa on harmoninen nousu (Boikova & Vladykina 1992, 151). 

 

 

 
 

Kuva 12. Udmurttien akaška-melodia etenee tässä pelkästään harmonisen nousun neljällä 
asteella, joista toonika (aste 5) on korkein sävel ja aste 2 on säeparin päätössävel. (Nurieva 
1995, nro. 38, sivun 64 alaosa.) Antipodisen laulun syntaksi on g¡AP-4HN6

2. 
 

 
 
Kuva 13. Itä-Marissa tallennetun lyyrisen nelisäkeisen laulun säkeet 1 ja 4. Laulu kuvaa hil-
jaista sadetta ja melodia rakentuu oktaavin laajuisen harmonisen nousun (g¡8-HN5

5) laskevista 
asteista 5-3-2-6-5 laskevasti laulettuna. (Gerasimov & Kul´šetov 1990, nro. 32.) 
 



237 
 

Unkarilainen vanha säkeistölaulu ja sen melodisen syntaksin subarktinen tausta? 

 
Länsiuralilaisessa laulussa subharmoninen lasku (-SL) näyttää harvinaiselta, jos kohta 
sitä löytyy lännempää Kirovin oblastin udmurteilta (Khodyreva 1996, 111). Kuvassa 
13 on marien nelisäkeinen laulu, jossa harmoninen nousu on oktaavin laajuinen. 
Marien ja tšuvaššien laulut kaipaavat erillistä analyysiä, jota tässä ei tehdä. 
 
Itäuralilaisten väestöjen laulualue 
 
Laulun syntaksien luonne muuntuu ratkaisevasti, kun eurooppalaiset perinteet vaih-
tuvat pohjolassa samojedien perinteiksi. Kuolan kiltinäläisten syntaksi ja tyyli liittyvät 
selkeästi pohjoisen Siperian tyyleihin, jotka jatkuvat nenetsien laulusta jukagiirien 
kautta itään. Keskeisinä piirteinä ovat sekä täsmällisten sävelkorkeussuhteiden että 
säännöllisen pulsaation välttely. On kuitenkin selvä, että laulajilla oli ja on selkeä 
käsitys siitä, mikä on oikea tapa luoda melodia. Samojedien vanhojen laululajien syn-
taksissa on sekä harmonista nousua että subharmonista laskua. Vuonna 1965 B. 
Dobrovol´skii julkaisi 11 melodiasäettä, joilla laulajat olivat vielä 1900-luvun alku-
puolella esittäneet eeppistä jarabts-laulua nimeltään Njahar´ Pacyi. Jarkko Niemi (1997, 
191–199) toimitti jo aiemmin nuotinnettujen laulujen kriittisen uudelleenarvion, mutta 
on helppo havaita, että mm. tässä jarabtsissa säkeiden A ja B sävelet pohjautuvat 
uudenkin tarkastelun mukaan subharmonisen laskun gAP-SL asteille 5-3-1-6 (kuva 14). 
 

 
 
Kuva 14. Jarkko Niemen (1997, 193) uudelleen nuotintamaan kokoelmaan liittyvä nenetsi-
melodia tundralta pohjaa kokonaan subharmoniselle laskulle. Säeparin vuorottelevissa 
säkeissä A ja B tapahtuu rytmistä ja melodista muuntelua, mutta syntaksi gAP-SL5

6 säilyy. 
 

 
 
Kuva 15. Tundranenetsi Tímka Lambèi esitti henkilökohtaisen laulunsa Toivo Lehtisalolle v. 
1912. Jarkko Niemi (1995: 16. Ph: säe 2, s. 157) ja Anastasia Lapsui tulkitsivat äänitteen. Tätä 
säettä muunnellen laulaja kuvasi elämäänsä harmonisen nousun sävelillä. Syntaksi: g¡AP-HN32. 
 
Kuvassa 16 on nganasaanien vain harvoin kuullun Nagjur Njurulie -laulusadun viisi eri-
pituista säettä, joilla sankari esitti repliikkinsä keskellä puhuttua tarinointia. Harmoni-
nen nousu on poikkeuksellisen selkeä. Sävelet koostuvat kolmisointujen asteista g-h-d 
ja c-e-g, joissa g:t ovat oktaavin päässä toisistaan. Tässä laulaja tekee ylärivillä oktaavi-
hypyn d2–d3, jonka sävelet aktivoivat vahvasti toonikaa edustavat G-solut, koska sävel 
d aktivoi madaltuvat kuulosolut D-D-G-D-B-G eli neurosoinnun g molli. 
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Kuva 16: Kertoessaan siteby-laulusatuja nganasaanit siirtyivät laulamaan esittäessään sanka-
rin vuorosanat. Tässä näkyvät Tubjaku Kosterkinin esittämän sadun säkeet 1, 5 sekä viimeiset 
9, 10 ja 11. Syntaksi pohjautuu harmoniselle nousulle g¡8-HN32 (Dobžanskaja 2002, esim. 42). 

 
Mansilainen Konstantin Atjin esitti Artturi Kannistolle 1905 karhunpeijaislaulun 
Uralin itäpuolelle laskevan Sosva-joen rannalla (kuva 17). Melodian rakenne etenee 
muuntelevan A- ja B-säkeen vuorotteluna. Kymmenestä säkeestä tässä näkyvät säkeet 
6 ja 7 eli A ja B. Kustaa Karjalaisen tallentamista hantiäänitteistä en löydä selkeää 
näyttöä näiden kahden esiintymisestä, mutta Surgutin lähistöllä Koltogorskien hanti-
laiskylässä tallentui laulu, jossa harmoninen nousu on mukana jokseenkin arkaaisella 
tavalla. Tarkoitan 3. rivin ensitahdin säveliä c-a-g-c (asteet 5-3-2-5) lähteessä Väisänen 
1937, sivu 354. 

 

 
 
Kuva 17 Mansien (vogulien) karhunpeijaislaulua (Väisänen 1937, nro. 26 ja s. 367). Säkeet A 
ja B pohjautuvat harmonisen oktaavinousun g¡8-HN36 laskeville sävelasteille 5-3-2-6-5. Päätös-
sävel h1 (aste 6) aktivoi perus- ja tutkasäveltä g1 vastaavan kuulosolun G. Jos laulaja ei olisi 
laulanut viidennen tahdin päätteeksi tutkasäveltä g1, oktaavia g1—g2 ei olisi syntynyt, ja melo-
dian syntaksina olisi g¡-HN36. 
 
Mietelmiä, päätelmiä 
 
Tutkielman päämääränä on vertailla uralilaisten kansojen lauluoppeja kysymällä, min-
kä väestön melodioiden rakenneaineksena esiintyy radikaaleja 4-5-6 vastaava säve-
likkö. Fysikaaliset radikaalit ovat yläsävelet 4-5-6. Ne muodostavat harmonisen (duuri)-
kolmisoinnun (-H3; kuva 1) ja oktaavia korkeampana harmonisen nousun (-HN). Radi-
kaalien 4-5-6 neuronaalisina vastineina ovat subharmoninen (molli)kolmisointu (S3; kuva 
1) ja oktaavia ylempänä subharmoninen lasku (-SL; kuva 3). Nämä neljä ovat siis tois-
tensa peilikuvat. Ne ovat vahvasti mukana pohjoisten samojedien melodioissa, mutta 
niiden esiintyminen myös unkarilaisten vanhassa ja uudessa laulustossa pakotti ver-
tailuun, jonka alustavat tulokset ovat yllä ja alustava tulkinta on seuraavana. 

Kesällä 2021 analysoin Han-kiinalaisten laulujen syntakseja, joiden käyttö johtaa 
pentatoniseen melodiikkaan. Keskeinen löytö oli subharmonisen laskun keskeinen ase-
ma näiden melodioiden rakenneaineksena. Onkin alustavasti mahdollista väittää, että 
Euraasian alueella subharmonisen laskun määrä omana aikanamme on maksimaa-
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linen kiinalaisella kielialueella, mutta sen asema laimenee länteen edettäessä samalla, 
kun nousun osuus kasvaa. Eli neuronaalinen molli 4-5-6 muuntuu lännessä yläsävel-
ten 4-5-6 muodostamaksi duuriksi ja tällaista kahden muuttujan gradienttia on mah-
dollista tulevaisuudessa tutkia suunnattuna derivaattana. Analyysi antoi viitteitä olet-
taa, että unkarilaisilla harmoninen nousu oli väkevämpi kuin subharmoninen lasku, 
mutta keskeistä on, että ylipäätään radikaalien määrä unkarilaisten lauluopissa on 
merkittävä samalla, kun ne tyystin puuttuvat itämerensuomalaisilta.  

Toisaalta Ruotsin eteläsaamelaiset ja Kuolan kiltinäläiset hyödynsivät harmonista 
nousua, tunturisaamelaiset eivät. Otoksista yhteenkään ei osunut subharmonista las-
kua. Sen sijaan itäuralilaisten kielten alueella nousu ja lasku ovat eritoten pohjoisten 
samojedien melodioiden aineksissa. Tämän kaltaiset havainnot liittyvät kuitenkin 
nykyaikaan. Vaikka uralilaisten kielten puhujia levittäytyi vuosituhansia Uralin kautta 
Eurooppaan, on selvä, että he saapuivat alueille, joilla asui alueilla paljon aiemmin 
eläneiden kansojen laulavia edustajia. Toiseksi, obinugrilaisilla radikaalikolmikko 3-4-
5 näyttää harvinaiselta, kun taas arktisissa laululajeissa se on vahvasti läsnä muilla 
paitsi tunturisaamelaisilla, joiden syntakseilla on muita yhteyksiä obinugrilaisiin. 

On mahdollista olettaa, että nganasaanin, nenetsin, kiltinäläisten ja eteläsaame-
laisten laulun syntaksit sisältävät aineksia, jotka olivat olemassa ennen uralilaisten 
kielten leviämistä. Siis entäpä, jos uralilaisten kielten nykyisten puhujien esivanhem-
mat eivät olleet koskaan unohtaneet geneettisten esivanhempiensa laulusyntakseja, 
vaan säilyttäneet ne kielenvaihdoista huolimatta. Voimme kysyä, miksi nenetsit ja 
nganasaanit ovat ulkomuodoltaan erilaisia kuin vaikkapa unkarilaiset ja udmurtit, 
vaikka heillä on yhdenmukaiset kieliopit? Yhden selitysmahdollisuuden mukaan 
jotkut varhaiset muuttajat olivat säilyttäneet uralilaisen kielensä, mutta omaksuneet 
lauluoppinsa niiltä pohjoisilta alkuperäisväestöiltä, joihin he olivat biologisesti 
sulautumassa (vrt. L. Leisiö 2001; L. Leisiö 2005). Näin Taimyrin ja Kuolan niemeltä 
Karjalan kautta Suomeen ja Skandinaviaan eläneet muinaisväestöt olivat vaihtaneet 
kielensä uralilaiseksi, mutta säilyttäneet äitiensä kautta vanhat paikalliset lauluopit. 
Täten on mahdollista, että vanhoista lauluopeista yksi oli Suomessakin ollut osa yhte-
näistä arktista rypästä aina siihen asti, että suomen kieli oli alkanut levitä sisämaassa 
kansainvaellusten jälkeen. Etelä-Pohjanmaalla asuneet lappalaiset olivat omaksuneet 
saamen Päijänteen ja Saimaan alueella eläneiltä kantasaamen puhujilta (vrt. Aikio 
2006), mutta olivat arvattavasti vieneet sekä sen että ikivanhan laulunsa syntakseineen 
Keski-Ruotsiin paetessaan Nokian suunnalta työntyviä kyröläisiä (vrt. Korhonen 1981 
ja Magga 2013). Täten siis eteläsaamelaisten vuolle edustaa arktisten lauluoppien 
vyötä, joka oli vielä 1800-luvulla jatkunut Kuolan kautta samojedeille ja jukagiirien 
kautta mm. korjakeille.  

Tämän kaltaisia mietteitä on pakko uskaltaa esittää, jotta voisi ymmärtää, miksi 
syntaktisella radikaalikolmikolla on yllättävän vahva edustus yhtäältä arktiksella ja 
toisaalta Unkarissa ja eteläsaamelaisilla. Radikaalit 4-5-6 (äänekset 1-2-3-4-5-6) ovat 
niin rudimentaarinen yhdiste, ettei niiden systemaattista esiintymistä laulujen melodi-
sena perustana voi pitää sattumana. Niin ikään on mahdoton edes kuvitella, että ne 
olisivat tietyn etnoksen tai edes kielikunnan erikoispiirre. On mahdollista, että ennen 
jääkauden viimeistä maksimia jokin keskisessä Aasiassa asustanut populaatio oli ir-
tautunut rytmisestä pulsaatiosta, minkä ilmentymänä on yhdenmukainen arktinen 
laulutapa syntakseineen. Sen eurooppalaisina laimentumina vienanjoiku (Lavonen & 
Stepanov 1992; Kallberg 2008) ja itkuvirsi ovat edelleen olemassa. 
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Kuva 18. Kiinan ja Vietnamin rajalla eläneiden miesten Y-kromosomiin oli ilmaantunut 
uudenlainen markkeri M231 viimeistään 17.000 vuotta sitten (vaihe 1). 13.000 vuotta sitten he 
alkoivat siirtyä pohjoiseen (vaihe 2) ja lopulta länteen (vaihe 3) niin, että he päätyivät Suo-
meen ja Baltiaan 10.000 – 8.000 vuotta sitten. Pohjoisessa tuon markkerin määrä väkevöityi 
etenkin nganasaani- ja nenetsimiesten keskuudessa. Unkarilainen väestö näkyy saarekkeena. 
Muotoiltu lähteiden Shi 2013 ja Wikipedia-1 pohjalta. (Muutamia arvoja: nganasaanit -94%, 
nenetsit -98 %, ugrit 78%, udmurtit 78%, Länsi-Suomi 71%, vepsät -55%, marit 41%, Saame 
40%, komit 33%, Karjala 37%, Viro 31%, Mordva 13%- Toisaalta: jakuutit -94 %, Latvia ja 
Liettua n. 41%, Mongolit 11%, Valkovenäjä 10%, Ukraina 9%, Han-kiinalaiset 7%, kirgiisit 
4%, korealaiset 4%.  
 
Edellä sanotusta saa uudenlaisen näkökulman, kun asiaa katsoo kuvan 18 karttaa, 
josta näkyy, mikä on niiden miesten osuus väestöstä, joiden Y-kromosomissa on 
geenimuuntuma M231. Jos tuon kromosomin geenien ainekset olisivat kuin punaisen 
tiilitalon tiilet, niin tässä tutkimuksessa oli seurattu yhden taivaansinisen tiilen histo-
riaa. Geneetikoille (Shi et al 2013) tuo sininen tiili oli Y-kromosomin N-haploryhmän 
tumahappoon ilmaantunut markkeri M231 Vietnamin ja Kiinan raja-alueilla asuneissa 
miehissä jääkauden kylmimpään aikaan, mutta viimeistään 17.000 vuotta sitten. Nuo 
miehet olivat alkaneet nousta Amur-joen tienoille ja siirtyä sitten alati pohjoisemmas 
ja kääntyneet lopulta länteen niin, että jääkauden hiipuessa he olivat matkaamassa 
Suomen kautta Skandinaviaan ja Vepsän kautta Baltiaan. Kun ajattelee, että kaikki 
markkeria M231 kantaneet miehet olivat olleet myös laulajia, niin kuva 18 muuttuu 
mielenkiintoiseksi, koska se käy yksiin yllä olevan melodia-analyysin tulosten kanssa: 
Keski-Ruotsin eteläsaamelaisista Itä-Siperian kärkeen ulottuu laulusyntaksin (sub)-
arktinen vyö, jota leimaa täsmällisten säveltasojen ja osin myös säännöllisen pulsaa-
tion vierastaminen. Vanhassa unkarilaisessa laulussa näkyvät nämä samat piirteet. 
Säännöllisten säkeistörakenteiden ohessa esiintyy tekstinmuodostusta (ks. esim. kuvaa 
8), joka selkeästi muistuttaa arktisen laulajan tapaa vältellä pulsaatiota. Toki on mah-
dollista väittää, että kyse oli myöhäisestä innovaatiosta. Katson kuitenkin, että ky-
seessä on substraatti. Vanhan unkarilaisen laulusyntaksin pohjautuminen radikaaleille 
ja erityisesti subharmoniselle laskulle (-SL) keskellä Eurooppaa kytkeytyy kuvaan 18, 
jonka mukaan unkarilaismiesten Y-kromosomissa on markkeri M231, joka taas vihjaa 
unkarilaisten kaukaisten esivanhempien totelleen lauluissaan samaa syntaksia kuin 
eteläsaamelaisten esivanhemmat eli jo kauan ennen uralilaisten kielten etenemistä 
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Unkarilainen vanha säkeistölaulu ja sen melodisen syntaksin subarktinen tausta? 

Euroopan puolelle. On todennäköistä, että pohjoissiperialainen laulusyntaksi oli syn-
tynyt jo ennen jääkauden loppua, mutta sen syntyalue on hämärä. Sen kytkeytymistä 
tähän geneettiseen markkeriin lienee kuitenkin yhtä hankala kiistää kuin todistaa, 
mutta mahdollisuus sen synnystä jääkauden jälkipuolen keskisessä Siperiassa on 
olemassa. Voisiko siis nenetsin, unkarin ja eteläsaamen väliltä löytyä melodisen syn-
taksin ohessa myös yhteisiä ei- tai esiuralilaisia kielipiirteitä? 
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