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Bevezetés 
 
Jelen kutatás tárgya a prozódia és deklamáció vizsgálata 17. századi régi magyar dalokban és 
angol nyelvű fordításaikban. A kutatás tárgyát képező, Benkő Dániel és Szunyogh Balázs 
által közreadott és átdolgozott dallamok a háromkötetes Régi magyar dalok gitárkísérettel 
című kottaválogatásban láttak napvilágot; a zeneművek a Kájoni-kódexben, a Vietórisz-
kódexben, valamint 17–18. századi melodiáriumokban található vokális dallamok 
gitárkísérettel ellátott átdolgozásai. A kutatás során a tematikusan szerkesztett kiadvány e 
három eredeti forrásából emelek ki két dalt a vizsgálathoz. 

Az itt elemzett dallamok a magyar kultúra számára kiemelt jelentőségűek (a népzenekincs 
és a műzene mellett), mivel azok a Duna menti zenekultúra jelentős egyházi és világi forrását 
képzik, általuk betekintést nyerhetünk a kor dallamvilágába és dalkincsébe is.  

A régi magyar dalok továbbá különleges és nélkülözhetetlen elemei az énekoktatásnak és 
énekes képzésnek is, hiszen már az alapfokú művészetoktatás tantervi programjában is 
szerepel a Régi magyar dalok gitárkísérettel című kiadvány. 

Célom a prozódia és a deklamáció feltárása, valamint a fordítás mint stílusregiszter 
megjelenési formáinak vizsgálata az eredeti szöveg és az angol fordítás tekintetében. A 
kongresszusi előadás keretében a dallamokat saját megszólaltatásomban (felvételről) – 
gitárkísérettel – magyar és angol nyelven is bemutattam. 
 
 
A kutatás háttere 
 
A kutatás megtervezésének és megvalósításának ötlete elsősorban életem személyes 
vonatkozásai miatt merült fel. Nyelvészeti tanulmányaim mellett klasszikus zenei 
tanulmányokat folytatok (ének, zongora), ezen interdiszciplináris irányultsághoz, melyben 
nyelv – zene – fordítás összefüggéseit vizsgálom, a gitárkísérettel ellátott régi magyar dalok 
izgalmas, új terepet biztosítottak.  

A Régi magyar dalok gitárkísérettel c. kötet először 1981-ben jelent meg az Editio Musica 
Budapest Zeneműkiadó gondozásában, Benkő Dániel és Szunyogh Balázs feldolgozásaiban. 
(A kötet újrakiadása 2003-ban történt.)  

A választott két dal forrásairól is említést kell tennünk. Az Égő lángban című dal töredéke 
a Mátray-kódexben (1670) található Thaly Kálmán vitézi énekei közt Cantio de amore 
címmel, de fellelhetjük a Vásárhelyi daloskönyvben is a dallam csonka változatát  
(Kern–Molnár 1927, 10). A Mátray-kódex és a Vásárhelyi daloskönyv a korszak 
legjelentősebb kéziratos énekeskönyveinek számítanak (Ortutay 1979), a dal elsődleges 
forrásaként mégis a Vietórisz-kódexet (1679) tarthatjuk számon, akárcsak a Búm elfelejtésére 
című mű esetében. A Búm elfelejtésére ugyancsak Thaly vitézi énekei közt található, emellett 
megtalálhatjuk a Vásárhelyi daloskönyvben is, azonban mindkét helyen mindössze két 
versszaknyi töredék formájában (Kern–Molnár 1927, 11). 

A kutatás meghatározó aspektusa, hogy e dallamok alapfokú művészetoktatási 
szempontokat képviselnek, főként az énekoktatásban, énekes képzésben betöltött szerepük 



MADARÁSZ ESZTER 

 

108 

miatt. Mivel gitárkísérettel ellátott vokális zenéről lévén szó, az énekes oktatás gyakorlatában 
a zongora mint „kísérő hangszer” mellett a fiatal, kezdő énekesek a tantervi program 
részeként ismerkedhetnek meg (a népzene mellett) a magyar kultúra számára kiemelt 
jelentőséggel bíró régi magyar dallamokkal egy másik hangszer (gitár) kíséretében.  

Miként már említettem, a kongresszuson tartott előadásomban lehetőség nyílott felvételről 
lejátszani magyar nyelven, valamint saját előadásomban angol nyelven is a két dalt. Az  
1977-ben készült magyar nyelvű felvételen Benkő Dániel gitározik a Bakfark Consort 
kíséretében, Lugosi Melinda (Búm elfelejtésére) és Bordás György (Égő lángban) énekel. A 
2016-os angol nyelvű felvételen Pálfy Balázs gitározik, Madarász Eszter énekel. Az eredeti 
kottát az Audacity és a Guitar Pro szerkesztő, zeneíró, tabulatúra-átíró programok 
segítségével szerkesztettük és digitalizáltuk.  

Felmerül a kérdés, hogy a fentebb tárgyalt szempontok mellett miért épp gitárkísérettel 
ellátott dallamokat vizsgálunk. Ennek oka a Vietórisz-kódex mibenlétében keresendő, mely 
egy 17. századi tabulatúrás könyv. A tabulatúra a hangszeres zene korai írásos rögzítésének 
módja (Michels 1994, 261), melynek kései leszármazottja a gitár mai zenei jelrendszere.  

Emellett a reneszánsz legjellegzetesebb és legkedveltebb „házi” hangszere a lant, ahogy 
napjainkban, a 18. századtól a zongora tölti be ezt a funkciót (Michels 1994, 363). E történeti 
szempontok miatt is fontos a magyar kultúra e dallamkincsen keresztül történő hungarológiai 
közvetítése és aktualizálása. A gitár napjainkban (is) könnyen hozzáférhető, népszerű 
hangszer, viszont ha zongorával adnak elő egy lant- vagy gitárkíséretre írt művet, alapvetően 
nem ugyanazt az eredményt és hatást tudjuk elérni vele. A korhűségre való törekvés pedig 
stílusismeretet nyújt az énekesnek.  

Emellett a fonetika és fonológia korszerű oktatására is nagy haszonnal hívhatnánk 
segítségül az Audacity és a Guitar Pro programokat, melyekkel a hanganyagok felvétele, 
szerkesztése, elemzése és kiértékelése kiváló gyakorlati jellegű feladatot jelentene a prozódia 
és a deklamáció vizsgálatához. 
 
 
Kutatási kérdések – szakirodalmi áttekintés 

 
A kutatás megtervezése során két kérdéskört szerettem volna részletesebben körbejárni:  
(1) Hogyan viszonyul a vokális zene és deklamáció a beszédprozódiához? 
(2 Hogyan illeszthető a fordítás formális ekvivalencia-elve a vokális zene tulajdonságaihoz?  

A kutatási kérdések meghatározása elsősorban – ahogy arra fentebb is utaltam – a vizsgálat 
interdiszciplináris jellegéből adódik. A különböző tudományterületek szintetizálására 
kísérletet téve fontos egyértelműsíteni a nyelv – zene – fordítás hármasának összefüggéseit és 
egymásra gyakorolt hatását; úgy vélem, ennek egyik kulcskérdése a vizsgált téma kapcsán a 
vokális zene ismerete. A „zenei jegyek lehetővé teszik a jól tagolt, helyesen hangsúlyozott, 
érthető szövegejtést a zenei és a szövegbeli hangsúlyok egybeesésében” (Szűcs 2015, 55). E 
gondolat volt irányadó a magyar és az angol nyelvű szövegek és felvételek 
összehasonlításánál, valamint az angol nyelvű felvételek elkészítésénél is, hiszen a vokális 
zene esetében szöveg és dallam elválaszthatatlanok egymástól, ugyanígy a beszéd és az ének 
is ugyanazon gyökerekből táplálkozik (vö. Pap 2002, 208): „az ének felnagyított, szárnyaló 
beszéddallam, a beszéd pedig kicsinyített, »hangszínekre zsugorodott« ének” (Szűcs 2015, 
55; vö. Szomjas-Schiffert 1976, I. 62–65). A prozódia vizsgálatának középpontjában pedig 
éppen az a kérdés áll, hogy „miként lehet a beszédet (és éneket) verssé formálni, hogyan 
illesszük azt a ritmus formáiba” (Madarász 2015, 71). 

A dalok fordításával kapcsolatban a formális ekvivalencia elvének elemzését tartom 
releváns aspektusnak a zene – szöveg összefüggéseinek tükrében. A forma és a tartalom 
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egyaránt fontos a fordítás tekintetében, az „üzenetnek” célnyelven a lehető legszorosabban 
kell illeszkednie a forrásnyelvi elemekhez, az azonos befogadói reakció az ekvivalencia 
alapvető feltétele (Klaudy 1989, 88). A fordítás célja a forrás- és a célnyelvi kultúra közti 
közvetítés lehető legpontosabb megvalósulása (Nida 1969, 159), melyhez esetünkben a 
vokális zene ismeretének és interpretációjának kérdése társul. Ahogy arra Szűcs Tibor (2015, 
56) is felhívja a figyelmet: a műfordítás által a deklamáció vizsgálatának „nemcsak többszintű 
viszonyítási alappá, hanem tanulságos kontrasztív jelenséggé” is kell válnia. A jelen 
megközelítésben e kontrasztív perspektíva még tovább bővül a fordítás szerinti énekelt 
szöveg problematikájával.  

A fordítás tekintetében vizsgálatom középpontjában az eredeti magyar és az angol nyelvű 
szöveg összevetése áll prozódia, deklamáció, illetve a fordított szöveg „énekelhetőségének” 
kérdéseire összpontosítva. Énekelhető a fordított szöveg, vagy szükséges a dallam 
ritmikájába, dinamikájába való beavatkozás – annak érdekében, hogy értelmezhetővé váljon a 
dallamon a szövegmondás? 

E szövegek funkciója az (is), hogy énekelt szövegként hangozzanak el, így a kiindulási 
pont a metrika, a szótagkezelés problematikája lesz, illetve annak megfigyelése, hogy 
történnek-e ritmusingadozások például a cezúrák esetében, s mi történik egy zenei zárlatban. 
A prozódia vizsgálata során a szöveg és az énekelt szöveg hangsúly-eloszlása lesz fontos 
elemzési szempont, illetve a deklamáció és a frazeálás összefüggéseinek vizsgálata.  

Énekelt szöveg esetében felmerül a kérdés, hogy a dallamnak vagy a szövegnek van 
prioritása a másikkal szemben. Úgy vélem, akárcsak a népzene, illetve hagyományos kultúrák 
esetében az ének és a szöveg szorosan összefonódik egymással, elválaszthatatlanok egymástól 
(vö. Austerlitz 1966, 34), tehát sem a dallam, sem a szöveg prioritásáról nem beszélhetünk. 
Mégis a dallam adta melodikus keretben realizálódik a szöveg, és válik énekké. Azonban a 
szöveg szabályozza a dallam lüktetését és ritmusát. Erre találhatunk példát a magyar 
népzenére is jellemező ún. alkalmazkodó ritmus esetében, melyben a dallam alá helyezett 
szótagok kvantitása, illetve a ritmuskombinációk versszakról versszakra változnak  
(Szomjas-Schiffert 1976, 16). 

Ehhez a gondolatmenethez tartozik továbbá az előadás kérdése is, melynek „szabad” 
előadásmódja az ütemrendszer változását is eredményezheti. Érdekes tapasztalat volt a 
Hungaroton kiadó 1977-ben Benkő Dániel feldolgozásában megjelent Virágénekek és Régi 
magyar dalok című lemezfelvételeit1 hallgatni és összehasonlítani az általunk felvett angol 
nyelvű dalokkal. Az angol nyelvű felvételek esetében ugyanis a magyar nyelvű „eredeti” 
tempó helyett (ami a kottában megadott tempótól ugyancsak lassabbnak bizonyult), mi a 
felvétel elkészítése során még lassabb tempó mellett döntöttünk mindkét dal esetében, annak 
érdekében, hogy az angol nyelvű szöveg deklamációs igényeinek is eleget tegyünk. Kérdés 
azonban, hogy egy eltérő tempóválasztás milyen hatással lesz magára a zeneműre, hiszen a 
tempójelzés és az ütemrendszer is fontos mutatói a dal igazi karakterének. Ha elveszik a 
dallam karaktere, akkor egy másik dal születéséről beszélhetünk?  

A fordítás mint stílusregiszter kapcsán a rímek, illetve a „hangzósság” és hangszimbolika 
által történő hangulatkeltés elemzésére is szeretnék kitérni (vö. László 1972, 447). Az eredeti 
szöveg korabeli virágénekekre jellemző régies szóhasználata megjelenik a fordításban is? Úgy 
vélem, a fordítói teljesítmény a vizsgált dalok esetében igen magas fokú, mivel mindkét 
esetben sikerült nemcsak a rímkezelést, hanem a dallamok szövegeinek hangulatát, ritmusát, 
hangsúlyainak elhelyezését is átültetni a célnyelvre.  

E szempontokra az egyes dalok részletes elemzésének bemutatásánál fogok reflektálni. 

                                                             
1 Benkő Dániel – Bakfark Consort 1977. Virágénekek: Régi magyar dalok gitárkísérettel (Benkő Dániel 
feldolgozásai). Hungaroton Kiadó, Budapest.  
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Elemzések 
 
Búm elfelejtésére 

Szabolcsi (1959) elemzésében a Búm elfelejtésére c. dalt a Szövegtelen vagy ismeretlen 
eredetű táncdallamok közé sorolja, a dallam ütemmutatója 3/4. Az eredeti felvételeket 
hallgatva, valamint az angol nyelvű felvétel elkészítése során figyelmes lettem egy érdekes 
jelenségre: a cezúrák mentén az előadási gyakorlat során megnyúlt néhány helyen az ütem, 
majdnem 4/4-é bővülve. Bár a kottában semmilyen instrukció nem található az ütemnyújtásra, 
mégis a zenei anyag megfelelő értelmezése érdekében indokoltnak véltem a cezúra 
alkalmazását, megkívánta a zene dinamikája. Az előadás során történő metrikai módosulások 
nem idegen jelenségek a népzene számára sem. Szomjas-Schiffert a Kalevala példáját hozza 
elénk: „az 5/4-es finn dallam is páros ütemű volt hajdan, két 2/4-es ütemet rejt magában (…), 
az utolsó két nyolcad hang negyedekké nyúlt meg. Ezt a változást az előadásmód 
különlegessége eredményezte: két szemben ülő, kézzel összefogódzó férfi előre-hátra hintázik 
és soronként váltakozva, egymástól veszi át a dallamot; ez sorvégi lassításokban jobban 
megy, mint pergő nyolcadokban” (Szomjas-Schiffert 1976, 16). 

A beszédként is elhangozható szöveg hanglejtésének, tagolásának, valamint az énekelt 
dallam lejtésének összefüggéseit, realizációit is megvizsgáltam e dallam esetében (vö. Fónagy 
1965). Tartalmi szempontból a Búm elfelejtésére c. dal első verssorában megfigyelhető a 
szöveg kontextusában is megjelenő érzelmi töltet (vö. Fónagy 1965, 64), amely ereszkedő 
dallammal párosul. E jelenség a kottakép „zenei nyelvére” lefordítva is megjelenik  
jelentés-összefüggést alkotva. 

 
       

  
 
A Búm elfelejtésére c. dal metrikai elemzése:  
 
Verssor      Ütem   Szillabikus vázlat 
1. Búm elfelejtésére, jóm közel érésére  6   7 + 7 
2. Virágos fák és violáknak nézésére,  4   12 
3. Azoknak szedésére,     2   7 
4. Szeretőm nézésére     2   7 
5. Menék egy kis völgyecskére, s juték sűrűre 4   13 
 
A Búm elfelejtésére c. dal angol nyelvű fordítása (Sorrows to leave far behind): 
 
1. Sorrows to leave far behind, and my soul’s well-being find 
2. With the spring trees violets, to feast eyes and mind 
3. Culling sweet pretty woodbind 
4. Call on my lover unkind 
5. To a wood my steps did I wind in a dale enshrined 
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Nem meglepő, hogy a dal szerkezetét tekintve ugyan nem mondható szimmetrikusnak, 

mégis a metrikai elemzést vizsgálva, a szótagszám (ld. Szillabikus vázlat) tekintetében az 
angol nyelvű fordítás megegyezik a magyar szöveggel. Azonban a prozódia kérdését 
megvizsgálva találunk eltéréseket.  

A kiemelt menék… szó (az angol fordítással: to a wood…) éppen egybeesik egy kritikus 
hangsúly és ritmikai ponttal. Az 1977-es magyar nyelvű előadásban az énekes a menék szót 
mind a kétszer, tehát az ismétlés során is mennék-nek énekli, mellyel a kottában található 
ritmusképlet tökéletesen megfelelne a szöveg deklamációs igényeinek. Szabolcsi elemzésében 
is, valamint a kottában is a szó menék változata szerepel, mely azonban e megjelenési 
formában felülírja a magyar hangsúlyszabályt, az alkalmazkodó ritmus szerint e ritmusképlet 
helyett: 

 

  
 *me- nék egy kis 
 

Ahhoz, hogy „magyaros” lüktetést kapjunk, az énekeseknek ekképp kellene a menék szót 
ritmizálni a dallamon: 

   
 me- nék   egy kis 
 

A to a wood angol fordítás esetében pedig a jelentés kiemelésének a szöveg prozódiai 
igényei miatt van fontos tagoló szerepe a ritmus kapcsán. Ha az angol szöveget énekeljük, az 
előbb említett eredeti ritmusképlet helyett:  

  
 *to   a wood my 

 
A következő ritmikai megoldást javasolnám, mivel az ütemben a leghosszabb szótag, 

illetve a hangsúly hordozója a wood: 
  ˄ 

  
 to    a   wo- od   my 
 

Egy érdekes tartalmi eltérésre szeretném továbbá felhívni a figyelmet, mely a magyar 
szövegben így jelenik meg:  

 
Virágos fák és violák nézésére,  
Azoknak szedésére, … 
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Míg angolul a következőképp hangzik e szövegrészlet: 
 

With the spring trees, violets to feast eyes and mind, 
Culling sweet pretty woodbind, … 

 
Ahogy az a fenti kiemelt példában megfigyelhető, az angol fordítás eltér a magyar 

szövegtől. Az angol woodbind egy bizonyos növény neve: jerikói lonc, vagy más néven 
jerikói rózsa. Chaucer-nél találunk utalást a szó egy másik régies angol változatára:  

 
„were it of wodebynd or hawethorn leves”(Oizumi 2003, 1615) 

 
Miért épp egy konkrét virág megnevezésére esett a fordító választása? „A virágszimbolika 

használata szinte minden nép költészetében és kultúrájában megtalálható – más-más gondolati 
tartalommal, jelentéssel” (Ortutay 1982). A virágénekek jellegzetességét adó fráziskészlet 
alkalmazásával tehát mégis megmaradt a fordítás ugyanabban a jelentésmezőben.  

 
 
Égő lángban 

Az Égő lángban c. dal Szabolcsi elemzésében – A Búm elfelejtésére c. dallam mellett – 
ugyancsak a Szövegtelen vagy ismeretlen eredetű táncdallamok (Szabolcsi 1959) közt 
található, ütemmutatója 2/4. Szerkezeti és metrikai értelemben a fenti daltól eltérően az Égő 
lángban c. dal szimmetrikusnak mondható, amit a 2/4-es páros lüktetés is alátámaszt. A 
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metrikai elemzést vizsgálva, a szótagszám (ld. Szillabikus vázlat) tekintetében az angol 
nyelvű fordítás megegyezik a magyar szöveggel. 

 
Az Égő lángban c. vers c. dal metrikai elemzése: 
 
Verssor       Ütem  Szillabikus vázlat 
1. Égő lángban forog szívem, higyjed, éretted  7 (4 + 3)  13 
2. Mert mikor eszembe jutnak beszélgetésid,   7   13 
3. Kedvesen vélem eltöltött szép mulatságid   6   13  
4. Nagy-gyakorta orcámra hányt szép gyönge csókid 7   13 
 
Az Égő lángban c. vers angol nyelvű fordítása (All in flames…): 
 
1. All in flames my heart is burning for thee lover dear 
2. Now that I recall thy sweet words whiper’d in my ear. 
3. Dearest one all our dallyings seem to me so near, 
4. And thy oft bestowed kisses tender and sincere 
 

Azonban a magyar eredeti szöveg és az angol szöveg között találhatunk tartalmi 
eltéréseket. Szabolcsi elemzésében a dal harmadik sorában a következőt olvashatjuk: 

 
3. Kedvesen vélem eltöltött szép mulatságid  (Szabolcsi 1959) 

 
Az angol fordításban talán félreolvasás tanúi lehetünk, mivel a kedvesen szó kedvesemként 

jelenik meg, az angol fordítás pedig a kottában található változathoz illeszkedik: kedvesem – 
dearest one. 

  
E felfedezés – úgy gondolom – további vizsgálatot igényelne, megfontolandó egy 

alternatív fordítás elkészítése a Szabolcsi-féle forrás alapján.  
Egy másik tartalmi eltérésre is szeretném felhívni a figyelmet. A szöveg második 

verssorának magyar változatában beszélgetésid-et olvashatunk, melynek angol nyelvű 
fordítása így hangzik: sweet words whisper’d in my ear, ami a magyar szöveghez képest 
egyértelmű tartalmi gazdagítás. Úgy gondolom, hogy a tartalmi többlet ellenére az angol 
nyelvű változat célja a dallam és szöveg hangulatának visszaadása, illetve a stílusregiszter 
megragadása volt, ami megfelel a szöveg deklamációs igényeinek, még az énekes frazeálás 
tekintetében is. Kiemelendő emellett formai tekintetben az angol nyelvű fordítás igen hasonló 
hangképe, hangulati jellege és rímhasználata a magyar szöveghez képest (vö. László 1972, 
448; Pap 2002, 206) – figyelembe véve, hogy a magyar és az angol hangsúlykezelésben is 
eltérő szerkezetű nyelvek. A hangkészlet, a hangzás, valamint a szöveg zeneiségének kérdése 
továbbá az énekes előadás szempontjából is jelentőségteljes kérdés, hiszen ebből adódóan lesz 
könnyebb a fordított szöveg átültetése és későbbi előadása a hangképzés szempontjából.  
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Összegzés 

 
Ebben az interdiszciplináris megközelítésben nyelv – zene – fordítás összefüggéseit kívántam 
meg bemutatni gitárkísérettel ellátott régi magyar dalok elemzésén keresztül. Célom a 
prozódia és a deklamáció vizsgálata, valamint a magyar szövegnek az angol fordítással 
történő kontrasztív jellegű összevetése volt, melynek középpontjában a fordítás mint 
stílusregiszter feltárása állt a kiválasztott két dallam elemzése kapcsán. 

Úgy vélem, mindez nemcsak azt bizonyítja, hogy lehetséges több tudományterület 
együttműködésével bemutatni egy igen izgalmas témát, hanem azt is, hogy oktatási 
szempontból is releváns elképzelés a témával való foglalkozás a fordítás, az alkalmazott 
fonetika, illetve fonológia, a hungarológiai művészet- és kultúraközvetítés területein, hogy a 
magyar kultúra egy kevésbé ismert dallamvilágába és dalkincsébe nyerhessünk betekintést. 
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Madarász, Eszter 
Early Hungarian Songs with guitar accompaniment – An experimental analysis  

to prosody and declamation 
 

In this interdisciplinary research I wished to present language, music and translation by the help of the 
discussed volume: Old Hungarian Songs with Guitar Accompaniment. 

My goal of investigation was to examine prosody and declamation, and to approach a contrastive comparison 
to the Hungarian text with its English translations. The focus of the translation was on the exploration of the 
register of style in connection with the experimental analysis of two selected tune.  

I believe this research not only proves that the topic itself is able to unite disciplines in order to present a very 
exciting topic, but that it has relevant educational aspects in teaching Applied Phonetics, Hungarian Studies, Art 
and Culture as well and by these aspects an insight can be obtained to the Hungarian culture’s lesser-known 
world of melody and musical literature of the 17th century.  

 


