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Szűcs Tibor 

 

A deklamáció jelentősége a költői és zenei szövegek  

kiejtésfejlesztő feldolgozásában 

Kiindulásul a nyelv, a költészet és a (vokális) zene néhány tanulságos összefüggését vázo-
lom, majd az „irodalmi-zenei anyanyelv” kapcsolatrendszerét mozgósítva bemutatom 
mindennek a magyar mint idegen nyelv oktatásában történő felhasználásának lehetőségét, 
amelynek jegyében eredményesen közvetíthető a nyelv prozódiája. 

1. A deklamáció problémája a zenei szövegben 

A magyar zenéről ehelyütt kizárólag nyelvi és irodalmi vonatkozásban lesz szó, mégpedig 
a prozódia és a deklamáció szempontjából: zene és beszéd, illetve irodalmi és zenei tényezők 
kapcsolatában. Az előbbi általános összefüggést illetően Szomjas-Schiffert (1976, I. 62–65) is 
kiemeli a vokális zene és a beszédprozódia közös gyökereit, s az egység hasadásából funk-
cionális elkülönüléssel, a mennyiségi arányok minőségi szerkezeti eltolódásával kibontakozó 
kétirányú fejlődést. Ennek megfelelően az énekelt beszéd érzelemkifejező „dallam-elvének” 
és értelemtagoló „beszéd-elvének” szétválásával kölcsönös viszonyítási alap keletkezett: az 
ének felnagyított, szárnyaló beszéddallam, a beszéd pedig kicsinyített, „hangszínekre zsugo-
rodott ének.” Az idézett hely úgy jellemzi akusztikai különbségüket, hogy „a beszéd relatíve 
szabad hangmagasság mellett kötött hangszíneket (vokálisokat) használ (...), az éneklés pedig 
kötött hangmagasság (sorozatban: dallam) mellett relatíve szabad hangszíneket.” (Így például 
nyelvi szempontból az a—e /apa—epe/ hangzáskülönbsége, zeneileg viszont az alsó a és felső 
a hangkülönbsége játszik fontos szerepet.) Másfelől viszont látnunk kell, hogy maga a – rész-
ben motivált, részben nyelvsajátos természetű – prozódia eleve az érzelmi alapú metakommu-
nikációval áll eredendő kapcsolatban (vö. Varga 1993: 18–25), s belülről jövő energiáit a ki-
fejező mozgások keltette intenzív képzettársítások mint valamiféle „kicsinyített” mimika vagy 
gesztusnyelv analóg jelei hitelesítik (Fónagy 1995: 62–69; vö. Fónagy–Magdics 1963). (Álta-
lában a zenének mélyen a természetben gyökerező ritmikus törvényszerűségeihez l. Szőke 
1982; Maróthy–Batári 1986; Balázs 2007.) 

Beszéd és ének ilyen viszonyítású kapcsolatából nyelvenként sajátos meghatározottság is 
adódik: a dallamnyelvi lejtésviszonyok a beszédnyelviekhez alkalmazkodnak, a zenei 
deklamáció igazodik a prozódiához, s ebben nem is csak a szűkebb értelemben vett hang-
lejtés vesz részt, hanem a hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok megoszlása, a rövid és hosz-
szú hangok szembenállása és a ritmus is (vö. Dürr 1994: 18–22; Kerényi 1998: 175–190). A 
zenei szöveg és a zene követelményeinek egyeztetéséből születő harmóniát az ideális vokális 
zenében tehát az jellemzi, hogy a zenei jegyek lehetővé teszik a jól tagolt, helyesen hangsú-
lyozott, érthető szövegejtést a zenei és a szövegbeli hangsúlyok egybeesésében. A két eszköz-
tár között szükségszerűen jelentkező kompromisszum kétféle irányban tolódhat el: vagy ru-
bato jelleggel a zene alkalmazkodik a szöveghez, vagy pedig giusto módjára a szöveg igazo-
dik a zenéhez (vö. Szomjas-Schiffert 1976, II. 14). Ez különösen jól megfigyelhető a zárt 
számokból építkező operai hagyomány recitativo és ária jellegű kettősségének váltogatásában 
(Molnár 1954; vö. Magdics 1963; Kerényi 1998: 314–315). 

A kapcsolatrendszer jelentőségéről szólva Kodály (1939: 404–407) kiemeli: „A beszéd ze-
nei oldala csakolyan jellemző tulajdonsága minden népnek, mint a zenéje. A nyelv is énekel, 
a zene pedig beszél. Világosan érezzük a nyelv és a zene dikciójának még eléggé fel nem de-
rített, talán fel sem deríthető összefüggését. Kérdés, megnyílnak-e a magyar dallam és ritmus 
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végső finomságai olyan zenész előtt, akiben nem él a nyelv ritmusa és dallama gyermekkora 
óta? (...) Viszont magyar író, kivált versíró sem juthat el mestersége csúcsáig zeneismeretek 
nélkül.” 

A magyar nyelv és a magyar zene viszonyának jellemzésében mindez keretül szolgál az 
összehasonlító zenefolklorisztikai, etnomuzikológiai igényű kutatások hungarológiai érdekű 
megközelítése számára. Népköltészetünk, népzenénk gyökereit és fejlődési vonulatait vizs-
gálva a finnugor zene körül zajló szakmai vitában például kirajzolódott a magyar (általában a 
finnugor nyelvek) beszéddallamára jellemző keleti típusú ereszkedő rendszer és a magyar 
(valamint cseremisz) népzenére jellemző, turk jellegű lá-pentaton állomány ereszkedő kvint-
váltó szerkezete között tapasztalható összeegyeztethetőség (Szomjas-Schiffert 1976, I. 72, II. 
7–22; vö. Vikár 1993). Két sorosokból – ismétléssel és transzpozícióval – négy sorosakká 
bővült (A–A5 – B–A sorszerkezetű) ősi (régi stílusú) népdalaink magyaros lejtése mint a nép-
költészet szóbeliségében kicsiszolódott naiv deklamáció (vö. Dürr 1994: 29) a fenti összefüg-
gésről tanúskodik. 

A népdalokon kívül – ezt a mintát tudatosan is követve – zeneirodalmunkban a legfokozot-
tabban egységes következetességgel Bartók Béla és Kodály Zoltán vokális művei szolgálnak 
példás megoldásokkal a zenei szöveghez nyelvünk természetének megfelelően simuló ritmus- 
és dallamvilág művészi megalkotására (vö. László 1985: 130–134; Nyéki 1994: 39–43). Így 
kórusirodalmunk remekművei közül is kiemelkedik például Kodály Zoltánnak Lengyel László 
című felelgetős gyermekkara, amely nyelvünkön belül kifejezően modulált érzelmi nyomaté-
kaival érzékelteti a szembeállított német és magyar szólam nyelvi hovatartozását (a staccato 
és legato ellentételezésével). Kodály Esti dal című kórusműve („Erdő mellett estvélëdtem...”) 
és Bartók Bolyongás című zenekíséretes egynemű kara („Vad erdőben járok...”) sem csupán 
hangulatában mutat közösséget, hanem abban is, hogy mindkettő olyan mesterien avatja zenei 
költészetté a magyar beszédet, hogy zeneileg rögzített ívelésük megszólaltatásában még kül-
földi kórusok sem szokták idegenné torzítani a szöveg prozódiáját (az ilyenkor esetlegesen 
előforduló artikulációs akcentusoktól eltekintve). A hosszabb lélegzetű művek között is szá-
mos szép példáját idézhetjük a szöveg zeneileg művészi kezelésének. Ebbe a körbe tartozik 
Kodály oratóriuma, a Psalmus Hungaricus (az 55. genfi zsoltár alapján, Kecskeméti Vég Mi-
hály szövegére, az énekvers soronként 3+2 + 3+2 ütemtagolású ritmusát megzenésítve), va-
lamint Bartók operája, A kékszakállú herceg vára (Balázs Béla misztériumdrámájának szöve-
gére, az ősi balladai versforma melodikus lüktetésével). 

2. A nyelv és a költészet zeneisége: Nyelv és zene. Költészet és zene. 

Ezen a ponton föltétlenül újra be kell vonnunk az irodalom illetékességét is. Egyfelől 
ugyanis a vers az ének sajátos formájaként a hangzó nyelv eszköztárából kibontakozó zene, 
másfelől a zene és a költészet kapcsolatában a vers zeneisége nyilvánvalóan nem közvetlenül 
a mindennapi beszédből vezethető le, hanem az énekelt vers ritmusából és dallamából (vö. pl. 
Szőllősy-Sebestyén 1985, 130). A népdalok mintái és a megzenésített versek magas színvona-
lú példái az alkotók szerint is ezt tanúsítják, s az e feladatban vállalt művészi kihívás éppen a 
zenei igazodás nehézségeinek megoldásában rejlik (Farkas 1993). A tiszteletben tartandó iro-
dalmi szöveg zenei rétege ugyanis a kettős kötődésű deklamáció igényével szembesít: az iro-
dalom szintjén – mint láttuk – a vers metrumsajátosságai simulnak a nyelv természetes be-
szédsajátosságaihoz, a zene szintjére lépve pedig az érintett irodalmi mű megzenésítésének 
kell idomulnia az immár kétszeresen is adott dallam- és ritmusviszonyokhoz (vö. László 
1985, 164). Ha pedig a megfelelő műfordítást is bevonjuk e körbe, a deklamáció nemcsak 
ismét többszintű viszonyítási alappá, hanem tanulságos kontrasztív jelenséggé is válik, hiszen 
az adekvát művészi fordítástól minimálisan az eredeti műre emlékeztető, maximálisan a cél-
nyelvi lehetőségekhez igazodó prozódia várható el.  
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Audio-mediális szövegek, különösen az operalibrettók átültetése tehát érthető módon hal-
mozottan is egészen sajátos feladat elé állítja a fordítót (Klaudy 1994, 49; vö. Leisi 1986). Az 
ilyenkor sajnos eléggé gyakran elhanyagolt műgond problémái valójában már azzal kezdőd-
nek, hogy maga az eredeti operaszövegkönyv rendszerint – sajátságos rendeltetéséből adódó-
an – csak a zene kiszolgálásában lép fel művészi igénnyel, ám önmagában szépirodalmi 
szempontból nem. (Még olyankor sem, ha maga az alapjául szolgáló irodalmi mű történetesen 
a világirodalom gyöngyszeme, miként erre számos példa akad az operairodalomban.) A libret-
tó fordítása azután természetesen tovább fokozhatja ezt az értékeltolódást, hiszen elsődleges 
szempontja a zenei deklamáció, ez viszont egy másik nyelven gyakran nehézkes szöveghez 
vezet. (Már csak ezért is helyeselhető az a szerencsére már nálunk is terjedő, sőt bevett gya-
korlat, hogy eredeti nyelven adják elő az operát, ami persze új követelményeket támaszt az 
esetleg feliratozásban megjelenő fordítással szemben, ugyanis ennek ilyenkor inkább kom-
munikatív szempontból kell rugalmasnak és friss nyelvezetűnek lennie.) 

A kékszakállú herceg vára 

Bartók operájának (1911) példáján az eddigiekben tárgyalt deklamáció minőségi jellemzőit 
lehet bemutatni. Ez az egyfelvonásos mű először is mintaképe az említett kétszintes 
deklamáció sikerének. Már az önmagában is irodalmi értékű és (néhány sorismétlés elhagyá-
sától eltekintve) szinte változatlan formában megzenésített szövegkönyv, Balázs Béla szimbo-
likus misztériumjátéka (1910) is kivételesen igényes, jellegzetesen magyar balladás prozódiá-
ban szólal meg. A zenei réteg alapjában parlando-rubato előadásmódú deklamációja, a rit-
mikai és a dallami prozódia tökéletesen simul ehhez, miközben a legapróbb érzelmi rezdülé-
seket is muzikálisan emfatikus hangsúlyokkal jeleníti meg (vö. László 1985, 100–129; Nyéki 
1994: 39–49). Bár Kodály közreműködésével már annak idején, frissiben készült egy német 
fordítás, amelyet később továbbiak követtek, szerencsére külföldön is magyarul szokták elő-
adni (néha hangversenyszerűen).  

Bánk bán 

Erkel Ferenc nemzeti operája másként tanulságos példát képvisel. Zenéje alapvetően két 
forrásból táplálkozik: az olasz operatípus szerkezeti építkezéséből és a magyar verbunkos, 
illetve az ún. népies műdal anyagából. Az Egressy Béni librettójával megtartott bemutató 
(1861) után az 1930-as évek végére készült el a Bánk bán alapvető átdolgozása. Az akkoriban 
még igazi előzmények nélkül alkotó Egressy „nem a legszerencsésebb kézzel nyúlt a súlyos 
veretű drámához, amikor az opera szövegkönyvét elkészítette. A szélesen kibontakozó törté-
nelmi freskót lényegében Bánk személyes tragédiájává formálta át, a librettó dramaturgiai és 
nyelvi hiányosságai pedig később teljes átdolgozást tettek szükségessé. (…) A dramaturgiai 
nehézségek áthidalását ezúttal is Nádasdy Kálmán oldotta meg. Az ő munkája a szinte teljes 
egészében újraalkotott, korszerű szöveg is” (Till 1985, 116–122).  

Az eredeti szövegkönyv nyelvezete ugyanis nemcsak elavultnak, hanem éppen a 
deklamáció szempontjából is fogyatékosnak tartható. Kifejezetten szerencsétlen megoldásról 
árulkodik az opera legnépszerűbb áriája is Egressy szövegével:  

»Miként vándor, ki tévedez viharzó éjjelen,  
Avagy hajós a szélvésztől korbácsolt tengeren...«  

A felütéses 4/4-es ütemek révén a magyaros élhangsúly (a szó és a szakasz szintjén egy-
aránt) a második szótagokra csúszik át, s itt még értelemzavaró is az ekként bekövetkező 
deklamációs hiba: a hajós szóból torzított szövegértéssel „ha jós” szószerkezet hallatszik ki 
(vö. Németh 1997, 143). Nádasdy ma használatos szövegével már szerencsésnek mondható a 
deklamáció:  
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»Mint száműzött, ki vándorol a sűrű éjen át, 
S vad förgetegben nem lelé vezérlő csillagát…«  

Bár a Bánk bán számít nemzeti operánknak, világhírnévre mégis A kékszakállú herceg vá-
ra tett szert, s ebben – a példás deklamáción túl – persze valószínűleg a mesteri zenei drama-
turgia és az egyetemes üzenet is jelentős szerepet játszik. 

3. Irodalmi szövegek a nyelvtanulás szolgálatában 

Az eddigiek is érzékeltethették már, hogy az irodalmi szövegek érintettségét a népköltészet 
alkotásain kívül a vokális műzene különféle műfajai is előhívják, és így számos esetben köl-
csönösség kínálkozik az irodalmi és a zenei megközelítésmód között a hungarológiában is: 
például a kölcsönös népszerűsítésre a terjedelmesebb művek (operák, balettek, oratóriumok) 
mellett a kisebbek, a ritmikus prózaszövegek és a megzenésített, illetve énekelt versek is lehe-
tőséget kínálnak.  

Ez utóbbi műfajok már átvezetnek jelen kérdéskörünkbe, amely immár közelebbről a 
nyelvtanítás szemszögéből vetődik fel: az irodalom (versek, különösen gyermek- és játékver-
sek, ritmikus próza, mondókák, közmondás, rövid prózai szöveg) és a vokális zene (népdal, 
énekelt vers) hasznosíthatósága a kiejtés (artikuláció és prozódia) iskolázásában, valamint a 
nyelvi-stilisztikai kompetencia fejlesztéséhez; a memoriterek jelentősége (idézetek mint ho-
lisztikus mintázatok).  

A magyartanítás során a beszédkészség fejlesztését kezdettől fogva elhúzódó folyamatnak 
kell tekinteni, s benne az artikuláció mellett a prozódiára is ugyanúgy gondot fordítani. Mind-
kettőre kiválóan alkalmasnak bizonyulnak a mintaszerűen igényes – és persze a mindenkori 
szinthez kellőképpen igazodva (mellesleg némi bátorsággal kissé „túlcélozva”) viszonylag 
egyszerűnek mondható – vers- és prózaszövegek, dalok és megzenésített versek is. Ezek 
ugyanis jól memorizálható és ezáltal a hangzásvilág könnyű és élvezetes beidegződését szol-
gáló – mondhatni, „fülbemászó” képletű – rövid szövegek, pregnáns dallam- és ritmusvilág-
gal, s ráadásul még külön irodalmi-zenei értékük is van az autentikus szövegek körében. 

Ne gondoljuk, hogy a vers élvezetére csak a haladó nyelvtudás szintjére eljutottak képesek! 
Még kezdők számára is kifejezetten ajánlhatjuk a nyelv hangzásvilágának megismerésére 
különösen alkalmas ritmikus szövegeket, gyermekverseket, népdalokat stb. (vö. Fülei-Szántó 
1977; Hunyadi 1977). A hangzó vers esetében a rövid művészi szövegekkel való ismerkedést 
célszerű folyamatossá tenni és a rendszeres fonetikai gyakorlásba beépíteni. Immár saját (már 
lektori gyakorlatom során szerzett) tapasztalatból is meggyőződéssel állíthatom, hogy ez a 
megközelítés és megoldás beváltnak tekinthető.  

A nyelvóra elején és/vagy végén, esetleg lazításként közepén – a ráhangolódás, intermezzo 
vagy kicsengés hatásával – felhasznált szövegekhez kiindulásul éppen a hangzás felől közelít-
hetünk, szabad mozgásteret hagyva a diákok akusztikai esztétikai élményének, intuitív fantá-
ziájának, s e benyomásokat az első meghallgatás után célszerű meg is beszélni. Irodalmunk 
szerencsére rendkívül gazdag ilyen „fülbemászó” versszövegekben. Hangfelvételről megszó-
laltatott művészi (színészi vagy megzenésített) tolmácsolásuk, majd ismételt tanári előadásuk 
után a hallgatóságot is fokozatosan bevonhatjuk a szövegmondásba, például a következő, 
ajánlható menetben: először szólamszakaszonként tanári minta elhangzása szerint haladó kó-
rusismétlésekkel, majd a diákokat felelgetősen váltogató szereposztásban vagy láncjátéksze-
rűen, végül a hallgatók egyenkénti szerepeltetésével. (Ha a vers szinte kínálkozik arra, még 
kánonszerűen is előadható.)  

Fokozatosságot más szempontból is kívánatos tartani: egyrészt kezdetben elaprózott, ké-
sőbb egyre inkább megnyújtott szólamszakaszolással, másrészt eleinte túlritmizált lüktetéssel, 
majd a nyelv természetes prozódiájának megfelelő deklamációval. S harmadsorban először 
csak hallás után, ezt követően az írásképpel szembesítő felolvasással, végezetül legalább rész-
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leteiben újra csak a hallásra támaszkodó ismételgetéssel, míg az élményszerű hangzáskép 
belsővé nem válik. Ezen az első szinten tehát éppen a nyelv zeneiségének megérzése a moti-
váló cél. Ez egyébként részben összecseng a szuggesztopédia bizonyos elveivel is, a „szugge-
ráló” hangzásélmény befogadására nyitott hallgatói magatartás hatásával. Ami a hangzó be-
széd oldalán újabban követett sorrendiséget illeti, jellemző például a német nyelvterületen 
eléggé elterjedt és népszerű Birkenbihl-módszer (Birkenbihl 1992) megoldása, amely az irá-
nyított egyéni nyelvtanuláshoz is magától értetődően azt ajánlja, hogy a nyelvvel történő is-
merkedést a hangzásvilág otthonossá tételével kell kezdeni, autentikus mintából – eleinte 
minden tudatosságtól mentesen, egyszerűen passzív befogadói nyitottsággal – afféle akuszti-
kus fürdőt venni, hogy az egészleges (holisztikus) működésű jobb agyfélteke spontán impul-
zusok révén ráhangolódjék a célnyelv artikulációs bázisára (Szűcs 2003; vö. Csépe 2004). 

A szemantizálás és a nyelvtani szerkezetek átláttatása a folyamat későbbi szakaszaiban lép 
előtérbe, természetesen a mindenkori tananyaggal történő haladás megfelelő pontjain. Ez a 
sorrendiség persze ellentmond a hagyományos módszertani felfogásnak, de a gyakorlat sike-
rei igazolják helyességét. Végsőkig kiélezve így szólhatna az ellenvetés: mi értelme a kezdő 
nyelvtanulóval számára teljességgel érthetetlen szövegeket szajkóztatni? Csakhogy ilyenkor 
az szokott történni, hogy a hangzásélményből a diákok általában nagyjából ráéreznek a vers 
hangulatára, s az ehhez kapcsolódó beszélgetésben a tanár maga is megelőlegezheti a szöveg 
globális tematikáját, s akár már az adott órán kiemelhet néhány odaillő lexikai egységet és 
nyelvtani szerkezetet. A további órákon – folytonosságot teremtve – a fokozatos 
szemantizáció és az éppen időszerű nyelvtani kérdések szemléltetése kibontja és hasznosítja 
az adott félévben bevezetett néhány versszöveg megfelelő részleteit, s közben a szövegek ér-
telme is lassan kikerekedik a tanulók számára.  

Így egy-egy szöveg már nem pusztán szemléltető célzatú halandzsa-halmaz, hanem – ép-
pen azáltal, hogy a sorozatos felidézések révén összeáll a kép, s kezd benne otthonosan mo-
zogni a diák – a szükséges nyelvi memória biztos támasza, melyben az időközben megismert 
szavak és szerkezetek pontjaihoz kötődő fogódzók szinte egymást előhívó feltételes reflexek 
hálózataként működnek. Később is, egy-egy új lexikai egység vagy nyelvtani elem előfordu-
lásakor elegendő már csak röviden fölidézve visszautalni a kérdéses szövegkörnyezetre, s a 
nyelvtanulónak az a kellemes érzése támad e kontextuális szemantizációban: „ez már isme-
rős.” 

Az esztétika felől megfogalmazódó aggályok átmenetileg jogosnak tűnhetnek: szabad-e 
irodalmi műalkotásokat efféle szemléltetésre degradálva „megszentségteleníteni”? Ne feled-
jük, hogy az iskolai anyanyelvi és irodalmi nevelés óráin is hasonló történik: szófajok, mon-
datrészek, összetett mondatok tanításához példákat ragadnak ki elidegenítő hatással, sorokra 
csonkított versekből, egyes stíluseszközökhöz példákat kerestetnek, holott az esztétikai-
módszertani követelmény itt is úgy szólna, hogy az analízist kövesse a szintézis. Nem termé-
szetellenes-e tehát, ha verseket eleinte nem igazán versekként fogadtatunk be, ha a metrumot 
még túl is ritmizáljuk? Avagy természetes beszédhelyzet-e a kommunikációban, hogy nyelv-
órákon, helyzetjátékokban idegen szerepeket alakítunk? Szimulálás és illúzió? Végül is azért 
játszunk, hogy tanuljunk. S ha az elemzést követően az egész összeáll, ha a tudatosság maga-
sabb szintjén minden ismét a helyére kerül, eloszlathatók az említett fenntartások, hitelesíthe-
tő a módszer. A megközelítést jellemző kényszerű eltolódás a szokásoshoz viszonyított fázis-
késés miatt keletkezik: a diák a megkívánt szinten még nem tud magyarul, de már értenie és 
beszélnie kell magyarul. Amikor adott szintjét jóval meghaladó igényű szövegekkel szembe-
sítjük, ez mégis javára és kedvére történik, mert egyfelől hozzáedződik a hallás utáni megértés 
kihívásaihoz, másfelől pedig hálás is azért, amiért legalább ezekben az öt-tíz percekben nem 
kell a nyelvi gyermekség kínzó-bosszantó tudatával küszködnie, s amiért már e kezdő szinten 
beavatjuk eredeti nyelvű műalkotások élvezetébe. 
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3.1. Ritmikus próza 

Az elsajátításban fokozatosan kiteljesedő hangzásbeli, nyelvtani és szókincsépítő folyamat 
ilyen szemléletű megközelítésére példaként lássuk Weöres Sándor Robogó szekerek című 
ritmikus prózáját! 

Mennek a fuvarosok, a fekete dobosok a kerekeken éjszaka – a tanyai kutyaugatásokon át, tova! s a falusi 
zárt kapuk álmain át, tova! az uton a kétfele meredeken árny-hegyü jegenyesor innen is onnan is árkai mentén. 

A gyerekek alszanak, elviszi őket a fuvalom az égbe, hol érik a csillag, e gömbölyü, de tövises alma, s a 
hold-fele kanyarog a hintafa bársonya, cifra szalagja, de virrad, a kicsi öcsik és hugok álmai hajnali légcsiga 
fonatain újra le, földre pörögnek. 

Súlyos muraközi ló dobog, a kövön a pata kopog, a paripa fölnyihog – a falon a ló feje, hó-szinen a fekete, 
tovasuhan – ablakon és puha keszekusza mennyei álmokon átfut az árnyék. 

Mennek a fuvarosok, aluszik a köpönyegük, ők maguk éberek – az uton a kikeleti lombokon a szekerek ere-
zete iramodik – ágyban a kisfiu és huga mennyei hintafa ágain ezer üvegizmu, saláta-bokáju, kakukfejü tarka 
lovat lát. 

Aláhúzással külön megjelöltem a már korai kezdő szakaszban nyilvánvalóan elsajátítandó 
szavakat, illetve alakváltozataikat. Ezzel arra utalok, hogy még az ilyen összetett szókészletű 
költői szövegek esetében is érdemes legalább részleges lexikai feltárásra vállalkozni. (A to-
vábbi lexikai egységek már inkább a kései kezdő és középhaladó, illetve kifejezetten haladó 
szakaszban kerülhetnek mozgósításra.) Egyéb jelöléseim a már ezen a szinten is elemzésre 
ajánlható fontosabb nyelvtani összefüggéseket emelik ki: az itt mindenképpen kínálkozó töb-
bes számot (s ehhez kapcsolódóan az egyeztetést), valamint a többi toldalék (képző, jel, rag) 
szerepének azonosítását. A szöveg arra is kiválóan alkalmas, hogy egyes szavaihoz idővel 
terebélyes szócsaládokat építsünk ki: kerék – kerek – kör – környék – kerítés – körül – körül-
belül – körülmény – kering – keringő – kerengő – kerékpár; kanyar – kanyarodik – Dunaka-
nyar; álom – álmos – álmodik – alszik – olt; éber – ébred – ébreszt; éj – éjszaka – éjjel – éjfél 
– észak; stb. A későbbiekben bizonyos reáliák, illetve ma már ritkábban használatos lexémák 
(tanya, muraközi ló, szekér stb.) más, szépirodalmi vagy művelődéstörténeti szövegekben 
történő előfordulásakor is bízvást visszautalhatunk erre az olvasmányélményre.  

Pontosabban szólva persze hangzásélményt nyújtó műalkotásról van szó, amelynek erőtel-
jes időmértékes lüktetését célszerű fokozatosan a hangsúlyos ütemezéssel ellensúlyozva tom-
pítani, hogy végül a kívánt prozódia rögzülhessen (az élhangsúlyozással együtt a magyar rit-
musra jellemző kiegyenlítődést a hangzó tagolás előterébe helyezve: a rövidebb szólamok 
lassításával és a hosszabb szakaszok szaporázásával; vö. Vargyas 1994, 91). A feszes ritmus, 
a szólamtagolás és az időtartam tekintetében is tiszta artikuláció érvényesítésével ez megbíz-
hatóan és élményszerűen el is érhető.  

A prozódia, a metrika és a deklamáció viszonya általában is jellegzetesen tükröződik a 
nyelv művészi használatában. Ha egy vers (vagy ritmikus prózai mű) metruma az adott nyelv 
(a magyar) természetes beszédsajátosságain alapulva a megfelelő prozódiai viszonyokhoz 
idomul, akkor e deklamációt a prozódia helyes alkalmazásaként a beszédgyakorlatokban is 
eredményesen hasznosíthatjuk, hiszen a művészi szöveg sokoldalú hatékonysággal segítheti a 
magyaros hangsúlyviszonyok, lejtés és ritmusérzék beidegződését. A magyar nyelvsajátos 
ritmusalkotó tényezője a beszéd értelmi tagolódásában lejátszódó időjelenséget használja fel: 
a hosszabb egységek gyorsulásában és a rövidebbek lassulásában megfigyelhető kiegyenlítő-
dési tendencia az arányérzetet keltő ritmus forrásává válik (Vargyas 1985, 63–66).  

Köztudott, hogy nyelvünk mind az ütemhangsúlyos (szólamnyomatékos), mind az idő-
mértékes (szótagmérő) verselési ritmuselvhez képes igazodni, s az utóbbi két évszázad költé-
szete kimagaslóan szép példákkal szolgál a nyelvünkben adott kettős ritmus változatos kieme-
léséhez, a kétféle elvet kiegyenlítetten egyesítő szimultán mértékkapcsoláshoz is. Verstörté-
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netünk első századaira még a szólamnyomatékos elv egyedülisége, a versújítás korában pedig 
„a klasszikus szótagmérő metrumok meghonosítása, valamint a korukbeli nyugat-európai rí-
mes-szóhangsúlyos mértékek rímes-szótagmérő átértelmezése” jellemző (Kecskés 1984, 67). 
A magyar költői nyelv tehát nemcsak a hangsúlyos és hangsúlytalan egységek váltakozására, 
hanem – európai viszonylatban ma már ritkának számító lehetőségként – a hosszú és a rövid 
szótagok szembeállítására is alkalmas (uo. 41; vö. László 1985, 43), de a különféle verslábak 
között számolni kell azzal, hogy a lejtés nem közömbös, ugyanis a jambus emelkedő jellegé-
nek következetesen tiszta formája „ellenkezik a magyar nyelv természetével” (Vargyas 1994, 
117; vö. László 1985, 75–98), az ereszkedő hangsúly magyaros esésű dallamával. Az elvi 
ütközést nagy költőink a jambusi sorok fellazításával, elsősorban trocheusi vagy spondeusi 
kezdésével mégis kitűnően áthidalják, tudatosan is engedményeket tesznek a magyar nyelv 
természetes lejtésének (vö. Vargyas 1994, 128). 

Weöres idézett ritmikus prózai szövegében – miként költeményeiben általában – ugyanak-
kor páratlan művészi ötletességgel fonódnak össze a zeneiség és a képiség rétegei. Az időmér-
tékes ritmus monotóniájával fenntartott lebegő hangzás az asszociáció képeiben is lebegő 
mozgással párosul: a félálomban fölmerülő képeket átmeneti létszférába varázsolja a síkváltá-
sok kiegyenlítődése, az álom és a valóság közötti tartományban a homályból előködlő és visz-
szavesző látvány- és mozgásélmény dinamikus kettőssége, amely a kívülről érkező hangha-
tásra válaszolva a belső fantáziaképeket a külső természeti képekbe, a külsőket pedig a bel-
sőkbe vetíti sejtelmesen suhanó árnyszerűséggel. Az ellentétes pólusok (kint–bent, föl–le; 
fekete–fehér, fuvarosok–gyerekek stb.) fel-felvillanva a köztes létmódban oldódnak fel, s a 
váltások ismétlődésével mindvégig lebegésben tartják a szöveg képi világát. 

3.2. A magyar vers – az énekelt / megzenésített vers 

A magyar vers sajátos helyi értékével kapcsolatban igen jellemző a magyar irodalmi kánon 
– elsősorban hazai (és következményesen külföldi) – alakulására, hogy nagyon sokáig, szinte 
napjainkig a líra játszotta az uralkodó műnem szerepét, és csak az ezredfordulóra adta át he-
lyét az epikának (Korcsog 2003, 73–74). Itt kell még megemlíteni a magyar irodalomra álta-
lában (a költészetre pedig érthető módon különösképpen) jellemző nyelvközpontúságot, 
amely nemcsak a nyelvújítás kimagasló teljesítményeiben mutatkozik meg, hanem az élvo-
nalban misszióként vállalt fordítói igényesség és a művészi nyelvgazdagítás szakadatlan fo-
lyamatában is, mégpedig máig ható érvénnyel – a posztmodern újabb fejleményeiben, törek-
véseiben is (vö. Kulcsár-Szabó 1993). 

Költészetünk jelentőségét emellett külön is fokozza, hogy nemzeti kultúránkban különle-
ges hagyománya van a verselésnek és a művészi versmondásnak, s igen jelentős a magyar 
vers státusza, ugyanis ebben nyilvánul meg legmeggyőzőbben és legsajátosabban egy irodal-
mi szöveg nyelvi közege. Nem lehet véletlen, hogy a magyarok általában eleve meglehetősen 
bensőséges érzelmi viszonyban állnak anyanyelvükkel, fogékonyak a nyelvi játékokra, s 
ugyanakkor egyben kifejezett verskultuszról tesznek tanúbizonyságot. Mindez sokféleképpen 
tükröződik: más kultúrákhoz viszonyítva feltűnhet, hogy fiataljaink még manapság is versel-
nek, versmondó versenyeken vesznek részt, az óvodában és az iskolában memoriterszerűen 
tanulnak meg verseket, ünnepi alkalmaink elképzelhetetlenek verses műsorszámok nélkül, s 
szónokaink általában ugyancsak versekből vett idézetekkel gazdagítják megszólalásaikat. 

Ebbe a sorba illeszkedik – újabban látványos terjedéssel és gazdagodással – az énekelt, il-
letve megzenésített vers manapság különösen népszerű műfaja is, amelyben immár sokféle 
(folk, pop, rock, beat, metal, rap, blues, country, alternatív) stílus él együtt. Az erre szakoso-
dott szólóelőadók és együttesek napjainkban egyre szaporodnak (a határon túli magyar nyelv-
területen is). Ennek szemléltetésére álljon itt egy viszonylag reprezentatív jegyzék – a teljes-
ség igénye nélkül, a műfajban már régebb óta ismertebbek kiemelésével. 
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Énekelt / megzenésített versek szerző-előadói (verséneklő együttesek és szólók): 

Ágnes Vanilla; Alma együttes; Bëlga; Bojtorján együttes; Borostyán együttes; Bródy János; Copy con; Cseh 
Tamás; Csík zenekar; Dinnyés József; Dongó; Égzengő; Evilági; Fabula; Ferenczi György (Rackajam zenekar); 
Földes László (Hobo); Gerendás Péter; Ghymes együttes; Göncölszekér; Gryllus Dániel / Gryllus Vilmos; Ha-
lász Judit; Hangraforgó; Hernádi Judit; Holló együttes; Igricek; Kaláka együttes; Kávészünet; Kex; Kicsi Hang 
(duó); Koncz Zsuzsa; Kormorán együttes; Kosbor Trió; Lovasi András; Lyra; MacskaSzem; Mamusz; Mc Pita 
Ramos; Membrán Trió; Misztrál együttes; Nox; Orbán Ferenc; Ostinato együttes; Palya Bea; Rapülők (Geszti Pé-
ter); Red Bull Pilvaker; Sajnosbatár zenekar; Sebő Ferenc / Sebő együttes; Strófa (trió); Suhancos; Szabó Balázs; 
Szalóki Ági; 100 Folk Celsius; Szélkiáltó együttes; Szörényi Levente; Tarisznyások; Tolcsvay László + Trió; Tonett 
zenekar; Traband (Hambalko András); Túlpart; Vitai Ildikó; Vízöntő együttes. 

A fenti válogatásból természetesen ezúttal a deklamáció szempontjából valóban szerencsés, 
igényes megoldások, s így a magyaros prozódia iskolázására különösen alkalmas művek jö-
hetnek szóba. Olyanok, amelyek a nyelvtanulókkal egyben remélhetőleg megszerettetik a 
szép magyar verseket. Nyelvpedagógiai, didaktikusan célzott felhasználásuk és feldolgozásuk 
az előzőekben már ismertetett sorrendi megoldásokat követheti: először a spontán akusztikai 
élményre építő fonetikai gyakorlatokkal, majd pedig távlatosan a késleltetéshez folyamatosan 
rendelkezésre álló memóriatámasznak köszönhetően a kínálkozó szókincsbővítés 
szemantizálásával és a nyelvtani szerkezetek tudatosításával.  

További költői nyelvi játékos lehetőségek rejlenek a versek ún. kreatív-produktív megkö-
zelítésében (Petőfi–Benkes 1992). Különösen éppen az énekelt, illetve megzenésített versek 
esetében, hiszen ezek hiányosan megadott, a várhatóság és az ötletesség szerint reprodukálan-
dó szövegrészeihez a metrikai kiszámíthatóság és a rímhelyzet mellett támaszul szolgál még a 
dallam és a szólamtagolás is, s így már középhaladó szinten viszonylag könnyen feladatmeg-
oldói sikerélményhez juthat a nyelvtanuló még ebben a játékos versengésben is. Ennek pél-
dákkal szemléltetett részletezése azonban már szétfeszítené ennek az áttekintésnek a kereteit.  

Hasonló okból nem térek ki itt külön is még a költészet és a dallam legősibb egységét kép-
viselő népdal műfajára. Csupán utalok arra, hogy a magyartanításban ugyancsak szép hagyo-
mánya van, hiszen évtizedek óta a nyári egyetemek slágereinek, a kötött és szabad programok 
magyaros együttléteiben közös örömforrásnak számítanak jelképes közösségformáló hatásuk, 
népszerűségük és a fentiekhez hasonlóan célzott felhasználásuk tekintetében. (Mint tudjuk, a 
határon túli és a külföldi célközönség körében egyaránt legendásan kedveltek régi és új stílusú 
népdalaink közül például: Tavaszi szél vizet áraszt; Csillagok, csillagok; Megkötöm lovamat; 
Megrakják a tüzet; Tiszán innen, Dunán túl; A csitári hegyek alatt; Hej, Dunáról fúj a szél; Ma-
dárka, madárka; Elindultam szép hazámból; Szerelem, szerelem, átkozott szerelem; Indulj el egy 
úton; Ej, haj, gyöngyvirág; Ellopták szívemet, jól érzem; Megyen már a hajnalcsillag lefelé; Jaj, 
de széles, jaj, de hosszú az az út; Erdő, erdő, erdő, marosszéki kerek erdő; Erdő, erdő, de magos 
a teteje; Fölszállott a páva; Csínom Palkó, Csínom Jankó; Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk 
itt; Megfogtam egy szúnyogot / Még azt mondják, nem illik...) 
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4. A tárgyalt összefüggések tágabb hungarológiai kereteihez  

15 éve jelent meg A magyar zene hungarológiai közvetítése című jegyzet és annotált szö-
veggyűjtemény (Szűcs 1999).1 Ez az oktatási segédlet azóta több tanéven át hasznosnak bizo-
nyult a hungarológiai oktatásban. Noha magyar (magyar mint idegen nyelv) szakos egyetemi 
hallgatóktól általában természetesen nem várható el magas szintű zenei képzettség (elmélyült 
zeneelméleti tájékozottság), a szükséges mértékben mégis célszerű lehet felfrissíteni és leg-
alább az ismeretterjesztő irodalom szintjén megismerni a legalapvetőbb zenei fogalmakat. 
(Ebben nyilván előnyös helyzetet élveznek a hangszeres vagy kórusénekesi gyakorlattal ren-
delkező diákok.)  

Az alábbiakban végezetül közzéteszem az érintett kurzus – immár több félév szemináriumi 
munkája során kiforrott – frissített tematikáját, amely érzékelteti a témakör didaktikus feldol-
gozásának súlypontjait, közöttük az itt tárgyalt összefüggések helyét:  

A magyar zene hungarológiai közvetítése 
szeminárium  
Tematika 

I. A magyar zene története és jellege (zenehallgatási anyaggal). Zenei életünk. A magyar zene fogadtatása – különös 
tekintettel az európai zenetörténeti korszakokhoz való kapcsolódásokra 

(1) Magyar zeneművek – külföldi szemmel (füllel!) 
(2) Műfaji súlypontok (népdalok, históriás énekek, zsoltárok; kórusművek, oratóriumok, operák, balettek) 
(3) Jellegzetes hangszerek (duda, síp, koboz; citera, furulya, tárogató, köcsögduda, doromb; tekerőlant stb.) 
(4) A Kodály-módszer 
(5) Népzene. Kórus- és táncházmozgalom 

 (6) A magyar zenetörténet vázlata. Források, zeneszerzők, műfajok, zeneművek 
* az ősi örökség és a magyar zene régi rétege (sámándalok, régi népdalok, regösénekek, jokulátor-
 énekek stb.) 
* a középkor és a reneszánsz zenéje (gregorián, históriás ének, virágének, lantzene, zsoltárok stb.) 
* nemzeti törekvések jegyében (a kuruc zenétől a romantikáig; a verbunkos és a csárdás) 
* a magyar nemzeti romantika 
* avantgárd és szintézis: a századforduló és a XX. század modern zenéje 

 (7) A magyar zenei élet intézményrendszere és színterei. Pécs zenei élete 
 (8) A magyar zene külföldi fogadtatása. Kulturális intézetek, rendezvénysorozatok stb. 
II. Magyar zeneművek művészetszemiotikai elemzése: 

(1) A nyelv és a költészet zeneisége. Nyelv – irodalom – zene.  
Szöveg és zene. A népdal, az énekelt / megzenésített vers, az oratórium és az opera 

a/ Az opera összetett jelrendszere  
b/ Szöveg és zene viszonya, kompozíció az operában 
c/ A librettó (szövegkönyv) típusai. Irodalmi mű és opera 
d/ Deklamáció a szöveg és a zene optimális szintézisében. 

Prozódia (beszéd- és zenei dallam/ritmus). A mű nyelve 
(az eredeti és a fordítás problémája; költői és prozódiai kötöttségek).  
A „dialógusok” referenciája 

(2) Kiemelten elemezendő műalkotások: 
  a/ Bartók: A kékszakállú herceg vára 
  b/ Erkel: Bánk bán 
  c/ Kodály: Psalmus Hungaricus; Esti dal; Lengyel László 
 (3) Szemiotikai szempontok az elemzéshez: 
  a/ Szövegszerűség. Jelrendszer. Analóg / digitális kód 

b/ Embléma és motívum: 

                                                           
1 Minthogy ez az oktatási segédlet már nincs könyvkereskedelmi forgalomban, szükségét érzem legalább részle-
ges és felfrissített pótlásának: a jelen áttekintés lényegében a jegyzet bevezető fejezetének átdolgozásán alapul.  
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   - Kontextus. Paradigma és szintagma 
   - Konnotáció. Ismétlődés 

- Metanyelv. Idézés. Parafrázis/variációk 
- Intertextuális/intermediális összefüggések komparatív elemzése 

c/ Kompozíció (keret; szimmetria/aranymetszés) 

III. A magyar zene a magyar mint idegen nyelv, illetve a hungarológia külföldi oktatásában: 
1. önálló stúdium felépítéseként 
2. az alapstúdiumok (nyelv- és társalgásórák) keretében 
3. a kiegészítő stúdiumok (művelődéstörténet/országismeret) beépített részeként 

(A kurzushoz ajánlott terjedelmes, folyamatosan frissített szakirodalom közlését itt mellőzöm.) 
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Szűcs, Tibor 

The importance of declamation in the processing of poetic and musical texts  
from the point of view of the development of pronunciation 

The paper setting out from the correspondence of language, poetry and vocal music mobilizing the 
interrelation of the „literary-musical mother tongued ” presents the application of short literary texts in teaching 
Hungarian as a second language. Special emphasis is put on the rhytmical prose and sung poems with the help of 
that the prosody of a language can be taught effectively. 

 


