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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 

Jelen doktori értekezés az operafordítás meglehetősen ritkán tárgyalt témakörében 

született. Doktori tanulmányaim kezdetén, Prof. Dr. Klaudy Kinga javaslatáig nem is 

gondoltam arra, hogy e két számomra kedves területet, a fordítástudományt és az operát 

együttesen lehetne vizsgálni. Ennek megfelelően elsőként magáért a dolgozat ötletéért kell 

hálámat kifejeznem Klaudy tanárnőnek, aki a gondolat megszületését követően is 

folyamatosan támogatott és bátorított, egy idő után témavezetőmként. Fáradhatatlanul és 

hihetetlen türelemmel olvasta és korrigálta tudományos írásaimat, beleértve a jelen 

dolgozatot is, és nem csupán nyelvészeti, de zenei szempontból is számos értékes javaslattal 

gazdagította értekezésemet. 

Ugyancsak sok köszönettel tartozom Dr. Károly Krisztina tanárnőnek, aki ugyancsak 

örömmel fogadta a dolgozat ötletét, és kezdettől fogva hasznos tanácsokkal támogatta a 

lexikai kohéziós elemzések alkalmazását az operafordítás vizsgálatában.  

A dolgozat multidiszciplináris jellege folytán a nyelvészeti mellett a zenei 

szakterületben is komolyan el kellett mélyednem. Ehhez ugyancsak számos szakembertől, 

intézettől kaptam támogatást. Közülük mindenképpen ki kell emelnem Romhányi Ágnest, 

Paula Kennedyt, Judi Palmert, Csákovics Lajost és Nádasdy Ádámot, akik rendelkezésemre 

bocsátották fordításaikat és több alkalommal megosztották velem az operafordítási területen 

szerzett tapasztalataikat; Dr. Bodnár Gábort, aki a zenei szövegek fordításával és a zenei 

szaknyelvvel kapcsolatban látott el hasznos ismeretekkel; Lady Soltit, akinek támogatása 

lehetővé tette, hogy a Campus Hungary ösztöndíjjal a Harvard Egyetemen folytassak 

kutatásokat; a Magyar Állami Operaházat, ahol több szakember is segített a vizsgálandó 

szövegváltozatok összegyűjtésében; a Metropolitan (New York), a Royal Opera House 

(London) és az English National Opera (London) operaházak szakembereit, akik ugyancsak 

szakmai tanácsokkal és kottákkal, librettókkal, valamint operalátogatási lehetőséggel 

segítették munkámat és a disszertáció létrejöttét. 

Végül, de nem utolsó sorban köszönet illeti családomat, barátaimat és Elődöt, akik 

hittek a dolgozat megszületésében, és ahhoz minden lehetséges támogatást megadtak. 
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1. Bevezetés 

 

1.1. A kutatás tárgya és a témaválasztás oka 

1.1.1. Személyes indíttatás 

 

A zene gyermekkoromtól fogva folyamatosan kíséri életemet, abban hol kisebb, hol 

nagyobb szerepet játszva. Sokáig foglalkoztatott a zenei pálya gondolata is, először 

hegedűsként, majd pedig énekesként, azonban idővel ráébredtem arra, hogy nem ezt az utat 

kell járnom, így a zene a kikapcsolódás egyik legfontosabb válfajaként maradt jelen 

számomra.  

A fordítás a zenéhez képest jóval később, 2000 körül talált rám, és a tolmácsolással, 

valamint ezek oktatásával együtt szakmai életem egyik alappillérévé vált. Bár az ember 

fordítóként, illetve tolmácsként mindig abban reménykedik, hogy személyiségéhez, 

érdeklődési köréhez közelálló forrásnyelvi szövegekből dolgozhat, meglehetősen kevés 

alkalom adódott arra, hogy zenei témájú szövegeket fordítsak, tolmácsoljak. 

Mindezen azonban változtatott a doktori témám, ott ugyanis Prof. Dr. Klaudy Kinga 

javaslatára elkezdtem azon gondolkodni, miként is lehetne ötvözni e két, számomra oly’ 

kedves területet. Végül Dr. Károly Krisztina szemináriumán találtam rá végleges témámra, 

ami – legalábbis a jelen pillanatig – minden magam számára megfogalmazott kritériumnak 

megfelel: egyaránt új zenei és nyelvészeti szempontból, olyan gyakorlati kérdéseket 

feszeget, melyek megválaszolása egy átlagos operarajongó zenehallgatásában, -élvezetében 

minőségi javulást hozhat, és nem utolsó sorban, érthető és izgalmas lehet bárki számára, akit 

kicsit is érdekel akár az opera, akár a fordítástudomány. 

A témában végzett kutatásaim alapján, csakúgy, mint a kapcsolódó konferenciákon 

egyértelművé vált számomra, hogy az operafordítás kérdéskörével eddig kizárólag vagy az 

egyik, azaz zenei, vagy a másik, azaz fordítástudományi szemszögből foglalkoztak – és az 

erre irányuló kutatások, dolgozatok száma igen csekély. Olyan eredmények tudomásom 

szerint még nem láttak napvilágot, amelyek egyszerre vizsgálták volna a lefordított librettók 
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és/vagy feliratok kérdéskörét mindkét aspektusból. Ennek oka nyilvánvaló: a témával 

foglalkozó kutatók minden esetben csak az egyik szakterületet ismerték behatóan, a másikról 

nem tudtak – és nem is tudhattak – érdemben nyilatkozni. A kutatás jelentőségét támasztja 

alá az a tény is, hogy nemzetközi szinten még csak most tervezik az operafordításról szóló 

első tanulmánykötet kiadását (szerkesztők: Adriana Şerban (Paul Valéry University, 

Montpellier) és Kelly Kar Yue Chan (The Open University of Hong Kong)), amire 

legkorábban 2016-ban kerülhet sor a John Benjamins kiadó szerint. Bár a szerzők köre még 

nem ismert, örömteli lenne, ha ebben a kiadványban már több oldalról is bemutatkozhatna 

ez az igazán érdekes téma. 

Mindezek alapján dolgozatom nem csupán a téma, hanem annak megközelítése 

szempontjából is hiánypótló és újszerű, hiszen az elemzett librettókat a nyelvészeti vizsgálat 

mellett zeneileg is elemeztem, az egyes fordítások énekelhetőségét kipróbáltam, így valóban 

hitelesen tudom bemutatni az operafordítás eddig talán ismeretlen aspektusait. 

 

1.1.2. Az operafordítás helye a fordítástudományban 

 

Az audiovizuális fordítás (audiovisual translation, AVT) a fordítástudomány egyik 

leggyorsabban fejlődő szegmense, amint azt Díaz Cintas (2008) is megjegyezte a témával 

foglalkozó tanulmánykötetében. A hangokat és képeket egyaránt magában foglaló 

kommunikációs tevékenységgel foglalkozó területet övező érdeklődés kimagaslónak 

mondható. Az elsődleges hangsúly az audiovizuális fordításon belül a filmfeliratok 

fordítására esik, ami nem meglepő, tekintettel a filmipar kiterjedt voltára. Mindazonáltal 

érdemes lenne egyéb alterületeit is komolyabban vizsgálni – ezt a célt szolgálja jelen 

dolgozat is, hiszen a színházi, azon belül az operafordítás kétségtelenül e szegmens egyik 

izgalmas szeletét jelenti. 

Zabalbaescoa (2008) az 1. táblázatban bemutatott módon foglalta össze az 

audiovizuális szöveg négy összetevőjét: 
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1. táblázat  

Az audiovizuális szöveg összetevői Zabalbaescoa (2008) szerint (Forrás: Zabalbaescoa 

2008: 24) 

 audio vizuális 

verbális hallott szavak olvasott szavak 

non-verbális zene és egyéb speciális effektusok film, fényképezés 

 

Amennyiben az 1. táblázatban bemutatott összegzést a feliratozott operára alkalmazzuk, a 2. 

táblázatban bemutatott eredményt kapjuk: 

 

2. táblázat  

Az operaszövegek, mint audiovizuális szövegek összetevői 

 audio vizuális 

verbális énekelt szavak olvasott szavak 

non-verbális zene (zenei kíséretként, 

különálló zenei részként, pl. 

nyitány), esetleges egyéb 

speciális effektusok (pl. 

lövés hangja a színpadon) 

színpadkép, színészi játék 

 

Amint az a 2. táblázatban látható, operák esetében, néhány kivételtől eltekintve, a 

verbális megnyilatkozások párhuzamosan hangzanak el a non-verbális üzenettel, azaz a 

zenével, mégpedig annak szerves részeként, hiszen a verbális megnyilatkozás önmagában is 

zenét jelent. A verbális megnyilatkozás tehát non-verbális tulajdonságokkal is bír, non-

verbális megnyilatkozásként is szolgál. (Ez a non-verbális jelleg marad meg a 

megnyilatkozásból azoknak a hallgatóknak, akik a megnyilatkozás nyelvét nem ismerik.) A 

kevés számú kivételt az olyan operák jelentik, mint például a Varázsfuvola és a Fidelio, ahol, 

még ha nem is jelentős mennyiségben, de prózai szövegrészek is elhangoznak; mindenesetre 

ezekben az operákban is a fenti verbális–non-verbális egyidejű jelenlét a jellemző 

elsődlegesen, a műfaj jellegéből adódóan. 
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Az opera esetében tehát a verbális és non-verbális csatornákat egyidejűleg és teljes 

mértékben kihasználja a hallgatóság, mivel eltérő, egymást kiegészítő, erősítő, vagy akár 

egymással ellentmondó üzeneteket kap azokon keresztül. Az ilyen, utóbb említett esetek, 

amikor tehát a verbális üzenet (a szöveg) és a non-verbális üzenet (a zene) között 

diszharmónia figyelhető meg, általában többlet mondanivalót hordoznak, amire éppen a két 

csatorna által közvetített eltérő üzenet hívja fel a figyelmet. 

Operák fordításakor a fordítónak a szöveg esztétikai jellemzőit is szem előtt kell 

tartania, hiszen maga a szöveg gyakran ilyen értékekkel is bír; ilyenek például a verses 

formában megszólaló, de továbbra is énekelt szövegrészek. Ezekben az esetekben akár arra 

is sor kerülhet, hogy az esztétikai értékek megelőzik a szemantikai értékeket, azaz a fordító 

kénytelen szemantikai engedményeket tenni az esztétika előtérbe helyezése miatt. Mindez 

egyértelműen azt is jelenti, hogy az operafordítás szoros kapcsolatban áll a műfordítással. 

Ez a gyakorlatban sokszor úgy jelenik meg, hogy a kifejezetten költői igényű szakaszok 

célnyelvire alakításával egy költő-műfordítót bíznak meg, aki a librettó fordítójával 

együttműködve készíti el a versbe szedett szakaszok fordítását. 

 

1.1.3. Szakirodalmi előzmények 

 

Az operafordítás, mint a fordítás egyik speciális ága (egy-egy elszigetelt írástól, pl. 

Jakobson (1959, 1960), Stein (1971) eltekintve) csak a ’80-as, majd később a ’90-es években 

kezdett el foglalkoztatni néhány kutatót, és a későbbiekben, egészen mostanáig sem értünk 

még el arra a szintre, hogy átfogó, a téma minden aspektusát legalább érintőlegesen tárgyaló 

monográfia, tanulmánykötet jelenjen meg róla. A mögöttes okok minden valószínűség 

szerint a téma multidiszciplináris voltában rejlenek, pontosabban abban, hogy itt olyan 

diszciplínák találkoznak, nevezetesen a fordítástudomány, a zene (azon belül is elsősorban 

az éneklés) és a színjátszás, amelyeket keveseknek nyílik lehetőségük egyforma mélységben 

ismerni.  

Ugyancsak ez az oka annak is, hogy a témában eddig megszületett írások többsége is 

vagy csak a szöveges oldalát vizsgálja az operafordításnak, vagy a manapság olyan népszerű 

feliratozás kérdéskörét kutatja. Ha rá is szánja magát valaki zenei kérdések boncolgatására, 

azt csak kellő távolságból, érintőlegesen teszi.   



 

 
 

      
13 

 

 

 

Visszatekintve az eddig napvilágot látott gyűjteményes kötetekre, a The Translator 

című folyóirat 2008. novemberi száma volt az első olyan kiadvány, amiben a zenei fordítás 

témájával foglalkozó szakemberek beszámolhattak eddig elért eredményeikről. Bár a 

kötetben megjelent írások a fordítás e speciális ágának inkább csak a felszínét érintették, 

abból a szempontból mindenképpen hasznos volt, hogy megmutatta, milyen sokrétű kutatási 

lehetőségekkel kecsegtet a téma, és általában milyen kérdések vethetők fel benne.  

Mindeközben a nagy népszerűségnek örvendő kutatási terület, a filmfeliratozás 

fordításának ’farvizén’ az operaházi feliratozás is nagyobb figyelmet kapott, így több 

audiovizuális/multimédia-fordítást tárgyaló tanulmánykötetben is megjelenhetett egy-egy 

ilyen témájú dolgozat (ld. pl. Dewolf cikkét Gambier és Gottlieb (2001) kötetében).  

2013-ban a Music, Text and Translation című tanulmánykötet többek között az opera, 

a dal és a musical világát járja be fordítói szemszögből, azaz kifejezetten a zenei fordításra 

fókuszál, az opera kapcsán azonban még mindig a feliratokra helyezi a hangsúlyt. 

Természetesen, mivel a feliratozás valóban elterjedt világszerte, és a nagyobb operaházak 

közönségéhez elsősorban így jut el a választott darab mondanivalója, a feliratok vizsgálata 

mindenképpen indokolt, azonban az énekelhető fordításokat részletes, zenei szempontokat a 

szöveggel azonos súlyozással vizsgáló írások sajnos ebből a kötetből is kimaradtak. Nagy 

érdeme azonban a szerkesztőnek, Helen Julia Minorsnak, hogy rávette a Covent Garden 

korábbi vezető feliratozóját, Judi Palmert, hogy részletesen beszámoljon az operafeliratozók 

és -feliratok világáról, mivel személyében a világ egyik legtöbbet látott feliratozója osztja 

meg több évtizednyi tapasztalatát az olvasókkal.  

Hazai viszonylatban Fodor Géza (2007, 2009, 2012) nevét kell mindenképpen 

megemlíteni, aki számos írásban, tanulmányban és könyvben foglalkozott az operák magyar 

nyelvre történő fordításával, azok esztétikai és zenei megvalósulásával, szöveghűségével. 

Fodor nem nyelvész volt, így természetesen a nyelvészi diszciplína eszköztárával nem tudott 

élni, mégis írásai kiemelkedőek mind magyar, mind pedig nemzetközi viszonylatban. Fodor, 

aki az operaház dramaturgjaként dolgozott évekig, valóban mélyrehatóan ismerte az 

operairodalmat. Szakértő szemmel és füllel tudta vizsgálni annak minden szegmensét a zenei 

megformálástól kezdve a rendezői elgondoláson keresztül egészen a díszlet vagy éppen a 

jelmezek összhangjáig. A különböző hang- és videofelvételekről készült kritikái olvasásakor 
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nem csupán azt tudja meg az olvasó, hogy milyen színvonalú volt az adott előadás, de egy 

fajta zeneesztétikai-operatörténeti ’kurzusnak’ is résztvevője lehet, amivel maga is eljuthat 

az értő zenehallgatásig. 

Fodor mellett Baranyi Ferenc (1995, 2006) írásaira érdemes még magyar oldalról 

kitérni. Ő operafordítóként saját maga tapasztalta meg az operafordítás nehézségeit, és arról 

érzékletes példák segítségével, friss humorral fűszerezve tud beszámolni. Az ő esetében sem 

fordítástudományi alapokon nyugvó elemzést, hanem elsősorban iránymutatást és 

alapanyagot kap az érdeklődő kutató, de Baranyi annyira behatóan ismeri az egyes 

fordításokat és azok visszásságait, hogy a tudományosság nélkülözése mellett is hasznos 

megismerkedni munkáival. 

Bár nem célzottan az operafordításról írt, de mint karmester és operafordító, Blum 

Tamás is jól ismerte a témát, és könyveiben, jegyzeteiben (pl. A karmester 1972, Menetrend 

(II) 2007) meg-megemlékezett róla. Az ő írásai elsősorban arra mutatnak rá, hogy az 

operafordítás mennyire szerves része egy opera színrevitelének. Szerepének súlyát mutatja, 

hogy halála után emlékkötet jelent meg róla (néhány addig könyv formátumban ki nem adott 

írását is közreadva) Fodor Géza és Réz Pál szerkesztésében (Az opera minden – Blum Tamás 

emlékezete 2007). 

A magyar példák után térjünk vissza a nemzetközi kitekintésre és nézzük át a témával 

foglalkozó legjelentősebb szakembereket, specifikus kutatási területüket, valamint elért 

eredményeiket. 

 

1.1.3.1. Ronnie Apter 

 

Az énekelhetőség és az operafordítás kapcsolatát a legrészletesebben talán Ronnie 

Apter (1985) tárgyalta, aki énekelhető fordításokat vizsgált, különös tekintettel a 

potenciálisan felmerülő technikai problémákra. Tanulmánya ugyan számos jelenségre 

felhívja a figyelmet (ritmus, rím, ismétlések, a szöveg hangzásához kötődő hangulat stb.), 

azt mégis elsősorban felsorolás-jelleggel teszi, nem tekint ki az angol nyelven kívüli 

általános jellemzőkre, szabályosságokra. Mindazonáltal Apter részéről fontos megállapítás, 

hogy zenei háttér, ismeretek nélkül nem lehet énekelhető operafordítást készíteni.  
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1.1.3.2. Klaus Kaindl 

 

A témát doktori disszertációjaként választó Kaindl (1995) elemzéseiben az operához, 

illetve általában véve a zenére/hez írt szövegekhez úgy közelít, mint multimédiás 

munkákhoz. Ennek megfelelően azon az állásponton van, hogy az ilyen típusú művek 

fordításának elemzéséhez ténylegesen holisztikus megközelítést kell alkalmazni, azaz 

nemcsak a szavak és a zene közti kapcsolatot kell vizsgálni, hanem ki kell térni a színpadi 

előadás vonulataira is. Ez számára – helyesen – egyben azt is jelenti, hogy a zenés művek, 

így az operák fordítóinak is együtt kell működniük munkájuk során a rendezővel, a 

karmesterrel és mindazokkal, akik részt vesznek a dramaturgia kidolgozásában és a 

színpadra állítás folyamatában, mivel csak így lehet a fordítást valóban az adott darabra, 

pontosabban az adott rendezésre szabni. Kaindl a ’levegőhöz jutás’ és az ’előadhatóság’ 

kritériumai mellett az énekelhetőségre (Sangbarkeit) is kitért, felismerve például azt, hogy a 

magán- és mássalhangzók megválasztása befolyásolja azt, hogy egy adott hangmagasságon 

az énekes meg tud-e birkózni feladatával vagy sem.  

Kaindl az operán kívül a „kultúraközi jelenségként” tipizált popzenei dalok 

fordításának is komoly figyelmet szentel, amivel a korábbihoz hasonló úttörő szerepet tölt 

be a fordítástudományon belül (Kaindl 2005).  

 

1.1.3.3. Dinda L. Gorlée  

 

Gorlée (1997) Kaindl-hoz hasonlóan az operák hibrid természetével foglalkozik; ő 

mondja ki azt az alapvetést, hogy az opera esetében több szemiotikus rendszer és műfaj 

kapcsolódik össze, működik együtt. Az operafordítás komplexitására ő is kitért, felsorolva 

azokat az elemeket, amelyeket a fordítónak egy énekelhető fordítás megírásakor figyelembe 

kellene vennie (a hangképző szervek anatómiája, a hangmagasság, a hangsúly, a prozódiai 

és intonációs mintázatok és a rímek), és ezeket Wagner A Rajna kincse című operájának 

részleteivel illusztrálta.  
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1.1.3.4. Linda Dewolf 

 

Gorlée-val ellentétben Dewolfot (2001) elsősorban az operaházi feliratozás 

foglalkoztatta. Tanulmányában röviden bemutatja a feliratozás jellemzőit, felsorolja a 

legfontosabb követendő alapelveket, majd azokra példákkal is szolgál német-holland és 

német-francia viszonylatban. Sajnos azonban elemzésében a szöveg (felirat) és a zene 

kapcsolatára még utalást sem találhatunk, illetve olyan dolgokat fogalmaz meg tényként, 

amelyek nem feltétlenül állják meg a helyüket (pl. az operában az énekelt szöveget alig-alig 

lehet érteni, a nézők nem is számítanak arra, hogy érteni fogják a színpadon elhangzottakat). 

 

1.1.3.5.Marta Mateo 

 

Mateo (2001) a spanyol operafordítás kérdéseivel kezdett el foglalkozni; feltérképezte, 

hogyan járult hozzá a fordítás a spanyolországi operajátszás fejlődéséhez, valamint kitért az 

operafeliratozás kérdéskörére is. A későbbiekben (2012) az operák többnyelvű 

jellegzetességeit vizsgálta; ezen belül azt tárta fel, hogy mennyire használnak a főszövegtől 

eltérő nyelvű mondatokat, szövegrészeket az operák, ezáltal például közelebb hozva a 

cselekménynek otthont adó kultúrát, mennyiben jellemző az, hogy egy más nyelven született 

mű alapján ír operát egy zeneszerző-szövegíró páros (pl. Da Ponte-Mozart Figarója, ami a 

francia Beaumarchais vígjátékán alapul), továbbá mennyire fordulnak elő ténylegesen két- 

vagy többnyelvű operák, azaz olyanok, ahol például a recitativók és az áriák eltérő nyelven 

születtek meg. Mateo munkái sok érdekes szempontot felvetnek, azonban nem lépnek túl a 

téma érdekességének, illetve komplexitásának bemutatásán, a zenei vonulatokat pedig csak 

érintőlegesen tárgyalják. 

 

1.1.3.6. Pilar Orero és Anna Matamala 

 

Orero és Matamala (2007) az operafordítás leggyakrabban elemzett aspektusát, a 

feliratozást járja körül. Röviden összehasonlítják az énekelhető és a felirat céljából készített 

fordítások jellemzőit, majd összegzik a két megközelítés képviselte kihívásokat. Ez utóbbi 
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jó kiindulópontot jelenthet további kutatásokhoz, bár az egyes kérdéseket csak távolról 

érintik. Így például a tanulmány felsorolja az énekelhetőséget és az anatómiai 

jellegzetességekből fakadó korlátokat, mint fordítást nehezítő tényezőket, azonban 

részletekbe nem bocsátkozik és példákat sem sorol fel. Érdekes azonban, hogy a szerzőpáros 

egy ritkán tárgyalt kérdést, a vakok és gyengénlátók számára készített speciális, az opera 

megértését segítő ’audioleírások’ témáját is felveti. A fogyatékos emberek és a színházi, 

operaházi darabok hozzájuk történő eljuttatása egyébként ugyancsak egy olyan terület, 

amivel mostanában kezdtek el többen is foglalkozni. Az említett szerzőpáros neve mellett 

még Phyllis Deblache (2007) munkássága érdemel itt szót, aki ugyancsak írt – 

operafordítóként – a látás- és hallássérültek számára készíthető speciális, megértést segítő 

fordításokról.  

 

1.1.3.7. Johan Franzon 

 

A dalfordítások kérdéskörével foglalkozó Franzon (2008) a főtémán belül különféle 

műfajokkal dolgozik, így popdalokkal, egyházzenei himnuszokkal és musical-ekkel, és az 

egyes típusok vizsgálatával próbálja meghatározni a zenés szövegek fordításának 

jellegzetességeit, és az énekelhetőség ismérveit. Ő az, aki különválasztja prozódiai, 

költészeti és szemantikai-reflexív megfelelésként azokat a – dolgozatomban is megjelenő – 

kategóriákat, amelyek alá az énekelhető szöveg jellemzői tartoznak. Megközelítése 

mindenképpen helyes, azonban hiányos, egyértelmű ugyanis, hogy a zenei hangképzéshez 

nem ért, így az énekelhetőségi kritériumoknak csak egy részét vizsgálta, a kevéssé 

egyértelműek tanulmányozása nem merült fel nála. 

 

Végül, de nem utolsó sorban érdemes említést tenni Deme Andreáról (2012, 2014), 

aki nem az operák fordításával, hanem az operák éneklésének akusztikai jellemzőivel 

foglalkozik. Deme kiemelkedően fontos eredményeket ért el ezen a téren, és, ami még 

lényegesebb, mindezt magyar nyelvi környezetben, magyar akusztikai jellemzők között 

tette. Kísérletek segítségével meghatározta a magyar nyelvű éneklést jellemző 

formánskarakterisztikákat, a hangmagasság emelkedésével párhuzamosan megjelenő 
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percepciós hibákat, valamint a magánhangzók jellegzetes torzulási irányait. Eredményei 

segítségével pontosabban meg lehet határozni azokat a kereteket, amik az operák jó 

énekelhetőség és érthetőség melletti magyarra történő fordításának mozgásterét határozzák 

meg. 
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1.2. A kutatás célja és hipotézisei 

1.2.1. A kutatás célja 

 

A kutatás célja, tekintettel a téma eddig igen mellőzött voltára, meglehetősen sokrétű. 

Elsődleges célkitűzésem, hogy sikerüljön átfogó képet adni e kevéssé ismert fordítási terület 

speciális jellemzőiről, illetve azokról a korántsem hétköznapi kihívásokról, amelyekkel egy 

operafordító szembesül, legyen szó akár énekelhető, akár feliratozási célból készült 

fordításról. 

Ehhez kapcsolódóan magát a fordítói tevékenységet, mesterséget is új oldalról 

kívánom bemutatni, ugyanis a kutatás során egyre nyilvánvalóbbá vált bennem, hogy az 

operafordítás egy olyan terület, amely talán a legérzékletesebben tudja bemutatni 

mindazokat a rejtett, első pillanatra nem nyilvánvaló nehézségeket, vagy akár 

megugorhatatlan akadályokat, amelyekkel egy fordító szembesül. Így dolgozatom olvasói 

nem csupán a szűken vett operafordítás területével ismerkedhetnek meg, hanem a fordítói 

tevékenységre is talán új szemszögből csodálkozhatnak rá. 

Az általános célok mellett szűkebb értelemben arra a kérdésre keresem a választ, hogy 

milyen megfontolások befolyásolják inkább az operafordítókat, mire helyezik a hangsúlyt: 

a szöveghűségre vagy az énekelhetőségre, a zenéhez hű szövegforma megtalálására?  

Az egyes szövegváltozatok elemzése segítségével arra kívánok rávilágítani, miért is 

jelent olyan problémát az operafordítás tudatos ismeretének és művelésének mellőzése, ami 

túlmutat az esztétikán, a műélvezet meg-, illetve nemlétén. A fordítás minősége, milyensége 

ugyanis annyira befolyásolhatja egy-egy zenemű befogadásának lehetőségét, hogy saját 

tapasztalataim alapján is előfordulhat, hogy egy adott opera fogadtatása „meglepő” módon 

olyan negatív, hogy a darab a műsorról is lekerül, de a tényleges ok rejtve marad. 

Meggyőződésem, hogy az ilyen esetek hátterében rendszeresen fordítói, fordítási hibák, 

pontosabban hibás fordítói hozzáállás, megközelítés áll. 

Ennek megfelelően célom, hogy rávilágítsak arra, hogy az operafordítás területén is 

tudatosságra, a terület beható ismeretére, kifejezetten a terület igényeihez igazodó képzést 

kapó fordítókra van szükség, amennyiben azt akarjuk, hogy a műfaj az őt megillető helyre 

kerüljön. Kutatásomban többek között arra keresem a választ, hogy az énekelhető 
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operafordítások fordítói vajon a szöveget vagy a zenét helyezik-e első helyre? Ennek 

megfelelően a szöveghűségre vagy az énekelhetőségre kerül-e a hangsúly? Az 

énekelhetőségen belül megvizsgálom, hogy melyek az egyes szövegváltozatok alapján a 

fordítók részéről figyelembe vett szempontok, illetve hogy az olyan specifikus 

jellegzetességek, mint például a hangnemszimbolika megjelennek-e a fordításokban? 

Végezetül, mivel a lefordított operákra kifejezetten jellemző az átdolgozás-átírás (nem 

feltétlenül fordítók, hanem sok esetben maguk az énekesek, korrepetitorok, karmesterek 

vagy rendezők részéről), arra is választ keresek, hogy az ilyen átdolgozások akár z 

énekelhetőség, akár a szöveghűség tekintetében javulást hoznak-e a kiindulásul vett 

szövegváltozatnak? 

 

1.2.2. A kutatás hipotézisei 

  

Tekintettel arra, hogy magyarra fordított operaszövegekkel még a gimnázium során, a 

magánének tanszakon folytatott tanulmányaim alatt kezdtem el ismerkedni, elvárható lenne, 

hogy a „Szöveg vagy a zene az elsődleges a fordító számára?” kérdésre határozott 

hipotézissel rendelkezzem. Az első benyomások alapján nyilvánvaló lenne azt mondani, 

hogy a zene volt elsődleges a fordítók számára, hiszen a szövegek sok esetben annyira 

kuszák, hogy az csak a zenei hűség miatt történhetett így, én mégis úgy vélem, hogy mivel 

a fordítók általában komoly zenei előképzettséggel nem rendelkeznek, a mérleg serpenyője 

a szöveghűség felé fog elbillenni. 

Az énekelhetőség mélyreható vizsgálata során arra számítok, hogy a legegyszerűbb 

aspektusoknak, így például a szótagszámnak az esetek többségében meg fognak felelni a 

célnyelvi szövegváltozatok, azonban az ejthetőségnek és hangmagasságnak megfelelő 

magán- és mássalhangzó-választás, a ritmushoz illeszkedő szóválasztás, vagy éppen a 

hangnemszimbolika figyelembe vétele már nem feltétlenül fog megvalósulni. 

Mivel azonban az operajátszás napjainkban már valóban szervezett keretek között 

zajlik, szakemberek részvételével, azt várom, hogy a modernebb változatok szövegkohézió 

és énekelhetőség tekintetében is előnyösebb képet mutatnak, mint az 50-100 évvel korábban 

készült változatok. 
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Összefoglalva tehát főbb hipotéziseim a következők: 

 

1. Az éneklehető operafordítások fordítói elsősorban a szöveghűséget tartják szem előtt 

a célnyelvi szövegváltozat elkészítésekor, azaz a szöveget előbbre helyezik a 

zenénél. 

2. Az énekelhető operafordítások fordítói a zenei szempontok közül csupán a 

szótagszámot veszik általánosságban figyelembe. 

3. Az énekelhető operafordítások fordítói nincsenek tisztában a magán- és 

mássalhangzók megválasztásának, illetve a szavak természetes ritmusának 

fontosságával. 

4. Az idő előrehaladtával, a fordítások újbóli átdolgozásai hatására fejlődési tendencia 

figyelhető meg mind a szövegkohézió, mind pedig az énekelhetőség szintjén. 

 

A fenti hipotézisek ellenőrzésére a dolgozat 7. fejezetében, az eredmények bemutatására 

pedig az 5-6. fejezetben kerül sor. 

 

 

1.3. A dolgozat felépítése 

 

Dolgozatomban az opera és az operafordítás kérdéskörét mind zenei, mind pedig 

fordítástudományi, nyelvészeti oldalról körüljárom. 

A Bevezetőt követően a 2. fejezet az operáról, mint műfajról kíván átfogó bemutatást 

adni. A műfaj definícióinak ismertetését követően (2.1.1.) a zene és a szöveg kapcsolatát 

kívánom – egyelőre – általános keretek között felvázolni (2.1.2.). Ezt az opera nyelvi 

szempontú bemutatása követi, ahol áttekintést nyújtok arról, hogy a műfaj története során 

mikor került előtérbe az anyanyelvi játszás, annak milyen okai voltak, illetve mikor, milyen 

körülmények között dominált az eredeti nyelven folyó éneklés (2.1.3.). A következő 
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alfejezet az opera történetét, illetve annak magyarországi vonatkozásait hivatott bemutatni, 

még mindig elsősorban zenei, zenetörténeti oldalról (2.1.4.) 

A fejezet második nagyobb része a librettót mutatja be, beleértve annak általános 

(2.2.1.) és fordítói szempontú (2.2.2.) jellemzőit, valamint azok általános és magyarországi 

megítélését (2.2.3.). 

A harmadik rész az opera másik fő összetevőjére, a zenére fókuszál. E rész elején a 

zene eredete kapcsán a beszéd zeneiségét, azaz a beszéd és a zene kapcsolatát mutatom be 

(2.3.1.), majd rátérek kifejezetten az operák zenéjére (2.3.2.), illetve annak fordítói 

szempontú bemutatására (2.3.3.). Végül pedig a zene „érinthetetlenségét”, annak 

létjogosultságát veszem górcső alá (2.3.4.). 

A 2.4. alfejezet a zene és a szöveg viszonyát taglalja. Bemutatja, példákkal illusztrálja 

e kapcsolat alakulását (2.4.1. és 2.4.2.), majd rávilágít arra, hogy a zene és a szöveg egysége 

milyen hozzáadott értékkel is bír a műfajban (2.4.3.). 

A 2. fejezet utolsó részében érünk el a dolgozat szigorú értelemben vett témájához, az 

operafordításhoz. Itt bemutatom az anyanyelvi operajátszás mellett és ellen felhozott érveket 

és megpróbálom azokat objektíven értékelni (2.5.1.). Ezt követően dióhéjban bemutatom az 

operafordítás történetét (2.5.2.), majd annak típusait (2.5.3.). Az alfejezet végül az 

operafordítás jellemzőivel záródik (2.5.4.), felvezetve a 3. fejezetet, amely már nem csupán 

általánosságban, hanem fordítói szemmel tekint az operafordítás kérdéskörére. 

A 3. fejezet tehát fordítói aspektusból mutatja be az operát, kitérve az ideális 

operafordító jellemzőire (3.1.), valamint az operafordítás magyarországi alakulásának 

bemutatására (3.2.), valamint a magyar operák idegen nyelvre történő fordításának speciális 

jellemzőire, esettanulmány segítségével (3.3). 

A kutatás részletes ismertetésére a 4. fejezettől kezdve kerül sor. Ennek megfelelően a 

4.1. alfejezet a lexikai kohézió és az operák fejezetét boncolgatja; itt ismertetem a lexikai 

kohézió legfontosabb jellemzőit (4.1.1.), az arra vonatkozó eddigi kutatás elsődleges 

irányzatait (4.1.2.), majd a nyelvészeti elemzés gerincét adó Hoey-féle (1991) 

ismétlésmodellt (4.1.3.), a módszer finomítását (4.1.4.), továbbá a kohézió és koherencia 

kapcsolatát (4.1.5.). 
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A következő alfejezet az énekelhetőség kérdéskörét vizsgálja, bemutatva annak főbb 

kritériumait (4.2.1.), végül az utolsó alfejezet a korpuszok kiválasztásával (4.3.1.), valamint 

azok jellemzőivel (4.3.2.) ismerteti meg az olvasót. 

Az 5. és 6. fejezetek a lexikai és zenei elemzések módszertanát, azok menetét, valamint 

az eredményeket ismertetik, végezetül a 7. fejezet összegzi a kutatás eredményeit, összeveti 

azokat a dolgozat elején ismertetett hipotézisekkel, illetve kitekintést nyújt a témával 

kapcsolatos esetleges további kutatások vonatkozásában. 

A dolgozat mellékletei között megtalálhatók az elemzett szövegváltozatok, a mellékelt 

CD pedig hangzó formában is bemutat néhány, az értekezésben szereplő zenei példát (a 

felvétel a szerző sajátja). 

A dolgozat hivatkozásai, valamint a felhasznált források között is számos régi szöveg 

található. Több esetben ezek a mai magyar helyesírás szabályaitól eltérő rendszeren 

alapulnak, így – mai szemmel nézve – sok helyesírási hibát tartalmaznak. Ezeket a dolgozat 

változatlan formában tartalmazza. A források (operafordítások) esetében ez különösen 

fontos volt, hiszen az, hogy rövid vagy hosszú egy-egy magánhangzó, már önmagában 

befolyásolhatja az énekelt szöveg ritmusát.  
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2. Az opera 
 

Szilárd a mű, ha kétszáz évet él, 

s egy operát, tudj’ Isten, mi nem ér; 

nagy ember írja, törpe túr bele. 

Mit kell egy alkotásnak tűrnie! 

A Díva trilláz, élesen sivít, 

vén bolond szerző ilyet sose írt, 

X karmester, egy rém öntelt alak, 

tempót változtat, húz oldalakat, 

Y rendező vad ötlete 

az énekest a sűllyesztőbe küldi le, 

s szerepét táncos mímeli; Z rajzoló 

nagy díszlete egy tengeri hajó, 

nők shortban, matrózsapkás férfiak; 

a Zseni mégis diadalt arat… 

(Auden)1 

2.1. Az opera műfaja 

2.1.1. Az opera műfajának meghatározása 

 

Mielőtt az opera műfajának részletesebb ismertetésbe belefognék, előbb tekintsük át, 

mit is nevez Swales (1990) műfajnak: 

A műfaj olyan kommunikatív események összegzése, amelyekben a résztvevők 

bizonyos kommunikatív céljai megegyeznek. A célokat az anya-

diskurzusközösség szakterületen jártas tagjai ismerik és elfogadják, e célok 

teremtik meg a műfaj funkcióját. A célok által meghatározott funkció szabja meg 

a diskurzus sematikus szerkezetét, befolyásolja és korlátozza annak tartalmát és 

stílusát. A kommunikatív cél privilegizált feltétel és egyben olyan kritérium, 

amely a műfajt bizonyos korlátok közé szorítja, melynek eredményeként a műfaj 

egy szűk értelemben vett, összevethető retorikai cselekedetet valósít meg. A 

kommunikatív cél mellett az egyes műfajpéldányok szerkezete, stílusa, tartalma 

és célközönsége is hasonlóságot (hasonló mintázatot) mutat. Ha a műfajpéldány 

minden erősen valószínűsíthető elvárást teljesít, az anya-diskurzusközösség azt 

prototipikus példánynak tekinti. (Swales 1990: 58; ford.: Károly Krisztina; in: 

Károly 2011: 9) 

                                                
1 W. H. Auden: Metalógus (fordította: Lakatos Kálmán); a vers egy Varázsfuvola-adásához született, amit 

Mozart 200. születésnapján mutattak be. (Idézi: Fodor, A. 1983: 470-471.) 
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A továbbiakban műfaj esetén a fenti definíciót kell érteni.  

Mi az opera? Gadamer (2007), német filozófus szerint „mindenekelőtt kísérlet arra, 

hogy új életre keltve átmentse a görög tragédiát a modern keresztény és humanista világba” 

(Gadamer 2007: 29). Ez a megfogalmazás talán meglepőnek tűnhet, de eredetét tekintve az 

opera mindenképpen szorosan kapcsolódik a görög drámához, azon belül is a görög 

tragédiához. 

Nyelvészeti megközelítést használva azt mondhatjuk, hogy az opera multiszemiotikus 

és multimodális műfaj, azaz az előadás során verbális, non-verbális, vizuális és auditív 

csatornákon keresztül, többféle jelrendszer alkalmazásával továbbítódik az üzenet a 

közönség felé.  

Bár magát a műfajt operaként ismerjük, eleinte senki sem nevezte annak, sőt, valódi 

neve sem volt. Még Monteverdi idejében is „zenés mese" és más hasonló megjelölésekkel 

találkozhatunk. Az opera szó csak 1639 óta használatos a műfaj meghatározására (Eősze 

1961). 

Az opera „kifejezés tulajdonképpen az „opera in musica”, azaz „zenés mű” rövidítése” 

(Várnai 1975:336), de, ha egy másik értelmezését nézzük, akkor talán sokkal jobban felsejlik 

a műfaj valódi énje: „munka, vállalkozás, ahol a „vállalkozás” több művészeti ág 

kombinációját jelöli” (Almási-Tóth 2008:9). „Az opera nem csupán „zenés színház”. Inkább 

„zenében létező színháznak” nevezhetnénk, a zene színházi megvalósulásának. Ebben áll 

különlegessége és egyben nehézsége is” (Almási-Tóth 2008:13).  

Ez az a kombináció, amit sokan sokféleképpen értelmeznek. A többség szerint, lévén, 

hogy zenei, ráadásul komolyzenei műfajról van szó, a zene tekintendő elsődlegesnek, és a 

szöveg nem más, mint afféle kötelező, járulékos tartozék. Amíg a zene és a színpadi játék 

megfelelően kifejezi a cselekményt, gyakorlatilag mindegy, milyen szöveg hagyja el az 

énekesek száját. Mindez azonban elég komoly félreértést tükröz, ugyanis az operának a 

szöveg ugyanolyan szerves része, mint a zene. Az egyik a másik nélkül üres, mondanivaló, 

vagy éppen érzelem nélküli váz. Nem véletlen, hogy számos zeneszerző, köztük például 

Puccini is képesek voltak akár éveket várni egy-egy mű befejezésével, amennyiben nem 

voltak megelégedve a librettószerzők munkájával. A minőségi szöveg, illetve a megfelelő 

összhang a szöveg és a zene között tehát elengedhetetlen. Amint azt Baranyi Ferenc (1995) 
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is megfogalmazta: „a költészet és a zene leghatásosabb – és leghatékonyabb „összejátszása” 

ebben a műfajban valósul meg. A zene továbbmondja, amit a szöveg csak intonál: a 

szavakkal már nem kifejezhetőt” (Baranyi 1995: 9). Az összjátékhoz természetesen a 

színpadi játék is hozzájárul, ezért is szükséges, hogy az énekesek színészi készségekkel is 

rendelkezzenek; ezáltal a nézőre a mű több oldalról gyakorol hatást. Ezeknek a hatásoknak 

azonban harmóniában, összhangban kell lenniük, hiszen amennyiben ez nincs így, akkor az 

egyes hatások ellentmondásba keverednek, kioltják egymást (Almási-Tóth 2008). Erre a 

kívánatos egységre Kaindl (1995) is rámutatott, aki a szavak, a zene és a rendezés hármasára 

Gestalt-ként, azaz egy szerves egészként hivatkozik.  

Vannak olyan zenekritikusok, zeneelméleti szakemberek is, akik az operát olyannyira 

rokoni kapcsolatba hozzák a drámával, hogy egészen a dráma egyik altípusaként, 

úgynevezett zenedrámaként utalnak rá. A prózai dráma és zenedráma között az az elsődleges 

különbség, hogy míg az előbbinél a mondanivaló a beszédhang, azaz egy értelmileg 

differenciált jelrendszer közvetítésével jut el a hallgatóhoz, addig az operánál az énekhang 

az, ami a szöveghez kapcsolódó, hangközök bonyolult viszonyából kialakuló zenével együtt 

vállalja magára az üzenet közvetítését. 

Nem szabad tehát arra az egyszerű következtetésre jutni az opera műfajával 

kapcsolatban, hogy a dalmű olyan ’normális’ színmű, amelyben beszéd helyett énekelnek. 

Molnár Antal (1976) véleménye szerint egy ilyen megközelítés teljesen ellentmond a műfaj 

alapvető természetének. A különbséget inkább másik szemszögből kell megközelíteni. 

Mégpedig a beszéd nem-logikai, nem-ésszerű elemei felől. Ezek, nevezetesen például a 

hanglejtés, a hanghordozás, a hangsúly, a hangszín, vagy éppen a ritmus azok, amiket az 

énekes zenévé fokoz. Ezek azok az elemek, melyek az indulat, érzelem, akarat, „vagyis a 

lelki élet, annak nem értelemszerű, mélyebbik, ösztöni része” (Molnár 1976: 129) 

kifejezőeszközei a prózai beszédben is. A zenés és a prózai színmű között tehát Molnár 

szerint elsősorban az, hogy „a zenés színpad szereplői azt mondják el, amit a beszélő színmű 

szavai elhallgatnak, amire ott csak következtetni lehet, elmosódottan, homályosan” (Molnár 

1976: 129). Az operában tehát elsősorban nem logikus közléseket kell keresnie a 

hallgatónak, hanem sokkal mélyebb lelki rétegekből fakadó mondanivalókat. Itt érdemes 

visszautalni az ókori görög drámákra, amelyekre ugyancsak ez volt jellemző: azok sem az 

ésszerű közlésekre összpontosítottak, hanem az érzelmi, mondhatni ösztönszerű rétegekre.  
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A két műfaj között további jelentős különbség, hogy az opera a prózához képest jóval 

kötöttebb műfaj. A prózai színházban csak a „mit” a rögzített, azaz hogy mit mondjon és 

tegyen a színész a színpadon, az viszont rá van hagyva (természetesen a rendezői utasítások 

által szabott határokon belül), hogy ezt pontosan hogyan is viszi végbe, vagy éppen mennyi 

idő alatt (Almási-Tóth 2008). Ezzel szemben az operai színpadon a ’hogyan’ is előre 

definiált; például a szereplő nem döntheti el, hogy milyen ritmusban mondja el a szövegét, 

hiszen a zenei kíséret azt pontosan meghatározza. Itt tehát a ’mit’ és a ’hogyan’ is előre 

meghatározott ’utasítások’ alapján zajlik.  

Ha az opera „hivatalos”, lexikonokban olvasható meghatározásait olvassuk (ld. 

lejjebb), akkor nyilvánvalóvá válik, hogy a műfaj komplexitását, a különféle művészi, illetve 

szakterületek együttműködésének szükségességét mindenütt kiemelik: 

opera (ol. ’mű’), dalmű: színpadi előadásra szánt drámai szöveg megzenésítése 

ének- és hangszeregyüttesre. (…) (ÚML5 1962: 279) 

OPERA (lat.: opus; ol.: opera, mű) 1600 táján Firenzében keletkezett zenés, 

színpadi műfaj, amelyben cselekményhordozó szöveg, hangszerkíséretes ének, 

tánc, képzőművészet (díszlet, jelmez), mérnöki alkotás (színpadi gépezet, 

világítás stb., stb.) egységes egésszé ötvöződik (…) (Till 1985: 508) 

Opera (ol ’munka, alkotás’) dalmű, drámát, zenét, táncot egyesítő színpadi mű a 

17. sz. óta, melyben a szereplők szerepüket énekelve játsszák (Tolcsvai Nagy 

2007: 748) 

 

 Ami viszont számunkra talán még fontosabb, a szöveg és a zene közti történelmi 

„vetélkedésre” is szinte kivétel nélkül utalnak, megerősítve azt a véleményemet, hogy e 

terület vizsgálatának valóban van létjogosultsága: 

Opera (az ol. opera in musica = zenei alkotás kifejezés alapján) a 17. sz.tól 

kezdve komplex zenés színpadi művek elnevezése, amelyek dialógusát 

hangszeres kísérettel éneklik. (…) Az O. története során állandó küzdelem folyik 

a zenei, illetve drámai elemek vezető szerepéért; a nagy reformerek (Gluck, 

Wagner) az egyensúly helyreállítását tűzték ki célul. (…) (Staud 1969: 325) 

opera: megzenésített színmű, énekesek és zenekar előadásában. Az opera – az 

elnevezés az „opera in musica” (=zenés mű) rövidítése – összetett műfaj: a 

vokális és hangszeres zenével dráma és líra, színjátszás és tánc, díszlet- és 

jelmeztervezés társul. Az opera szereplői énekelve közlik gondolataikat és 

érzelmeiket – ezen éppoly hasztalan fennakadni, mint azon, hogy Shakespeare 

hősei kötött a versláb szerint, rímekbe szedve beszélnek. Másik sajátossága az 
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opera műfajának, hogy cselekménye lassabban pereg, mint a színdarabé: 

szerepet játszanak ebben az énekszöveg ismétlései, a drámai fejlődést lassító 

áriák, közzenék, táncbetétek, a szerelem és halál hosszas jelenetei. Ez azért van 

így, mert az opera fő tényezője a zene, amely nem szolgai módon, hanem saját 

törvényei szerint érzékelteti a cselekményt. Ezzel függ össze, hogy az 

operairodalom nem egy nagy sikerű alkotása bárgyú, zavaros vagy teljesen 

igénytelen szövegre készült. (…) (Darvas 1978: 168) 

Érdekes jelenség, hogy az utolsóként ismertetett, a Zenei zseblexikonban szereplő 

definíció igencsak lesújtó véleménnyel van némely librettóról, mintegy visszhangozva a 

hétköznapi, az operairodalmat, illetve az operák sajátosságait kevéssé ismerő emberek 

prekoncepcióit. Hogy ezek miért is alakulhattak ki, azt a dolgozatban a későbbiekben még 

érinteni fogom. 

 

2.1.2. A zene és a szöveg kapcsolata 

 

A vokális fordítás Gorlée (2005) megfogalmazása szerint a ’muzikopoétikus’ formák 

hibrid művészetén belüli poétikus diskurzus fordítását jelenti. A harc rendszerint a szavak 

dominanciáját hirdető logocentrizmus, valamint a zene egyeduralma mellett pálcát törő 

muzikocentrizmus között zajlik (Gorlée 2005). A muzikocentrikus megközelítés szerint, 

amit többek között Langer (1953) is magáénak vallott, ha egy verset megzenésítünk, akkor 

a zene elnyeli a verset, annak minden eszközével együtt. Tehát a dal megszűnik vers lenni, 

teljes mértékben zenévé lényegül át. 

Az operákban a zene és a szöveg az esetek többségében eltérő forrásból ered: az előbbit 

a zeneszerző, az utóbbit a librettista, azaz a szövegíró alkotja meg, bár vannak olyan ritka 

alkotók is, mint például Wagner, akik mind a zenét, mind pedig a szöveget maguk írják meg.  

A librettista és a zeneszerző szoros együttműködésének szükségességét Britten is 

felismerte, és a következőket mondta:  

A zenésznek rengeteg ötlete lesz, ami stimulálhatja és befolyásolhatja a költőt. 

Hasonlóképpen, a libretto megszületésekor és akkor, amikor a komponista a 

zenét szerzi, számos módosulásra kerülhet sor, amit akár a zene, akár a libretto 

is előidézhet […]. A zeneszerzőnek és a szövegírónak a teljes munkafolyamat 

során a lehető legszorosabb együttműködésben kell dolgoznia. (Affelder 1948: 

24; ford.: Bozsik Gy.)  
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Halliwell (2005) meglátása szerint a librettista feladata, hogy átlátható struktúrát és 

inspirációt adjon a zeneszerzőnek, aki majd zenéje segítségével lehel életet a szavakba és 

hozza létre a szövegben megelőlegzett helyzeteket. Véleménye szerint az operában a zene 

„szubverbális elem” (Halliwell 2005: 13), ami a tudatosan összeállított verbális tartalmat 

veszi körül. A zene tudat alatti hatását elsősorban az érzelmek olyan szintű kifejezésében 

fejti ki, amire a nyelv már nem képes.  

A zene és a szöveg egymáshoz fűződő viszonyát az opera műfajában részletesen a 2.4. 

fejezetben fejtem ki. 

2.1.3. Az opera nyelvi szempontú jellemzői, azok alakulása 

 

Fodor András (1983) megfogalmazásával élve „a szöveges zene megértése (…) már 

nyelvhez van kötve” (Fodor A. 1983: 479). 

Bár Wagner, aki szerint a német az a nyelv, ami igazán magába olvasztotta az 

’objektíven vett’ zene jellemvonásait, a franciát és az olaszt nem tartotta dallamos nyelvnek, 

abban gyakorlatilag általános egyetértést tapasztalhatunk, hogy az olasz nyelv tökéletesen 

alkalmas zenei célú felhasználásra. A magyar nyelvvel kapcsolatban azonban nem született 

ilyen irányú konszenzus. Bár nyilvánvalóan rendelkezünk magyar szövegre írott 

népzenekinccsel, ráadásul igen gazdaggal, maga, kiemelkedő népzenegyűjtőnk és 

zeneszerzőnk, Kodály Zoltán, aki már Eötvös-kollégistaként is foglalkozott nyelvmelodikai 

kutatásokkal, arra a következtetésre jutott, hogy „a közelmúlt magyar költészetének rövid, 

hosszú mássalhangzókon vagy hangsúlyos-hangsúlytalan szótagokon alapuló verselése 

meglehetősen egyhangú, zenésítésre kevéssé alkalmas” (idézi: Fodor A. 1983: 481). 

Ezzel szemben, vagy éppen ezért, ismerve a nehézségek volumenét, majd felfedve 

azok leküzdésének módját, mégis, maga Kodály Zoltán volt az, akiről, mint a zene és szöveg 

egységének egyik tökéletes megvalósítójáról ír a Nyugatban Tóth Aladár (1978). 

Ez a magyar költői kultúrába való beilleszkedés a kulcsa Kodály vokális 

költészetének, a zene és szöveg tökéletes egybeforrasztásának, melynek Bach-

kantátákig visszamenőleg legfeljebb Mozart operáiban találunk párjára. A 

szavak költészete itt nem aláfestendő, vagy leírandó „programm,” mely az 

abszolút zenei formákat feloldja, hanem szimbóluma azoknak az érzéseknek, 

melyek elsődlegesen mindjárt muzikális formákba ömlenek. Nem a zenész 

érzései kapcsolódnak másodlagosan a szavakhoz, hanem a zenész saját, zenébe 
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kívánkozó érzéseit felismeri valamelyik költői műben, melyet azután 

megzenésít. Mennél kultúrákat átfogóbb a zenész lelke, annál különfélébb költői 

szavakban találja meg magát. Kodálynál minden szó saját életének egy-egy 

kinyilatkoztatása. Mint Bach, úgy Kodály is a szöveg alaphangjára építi zenéje 

karakterét. Ahol a költői tartalom hangulata nem egységes, ott a heterogén 

elemek egymással szembenálló motivikába, vagy architektónikusan felsorakozó 

szakaszokba osztódnak el. Így minden élesen körülhatárolódik s a hangulati, 

érzelmi „fejlődés” sem mossa el a pregnáns körvonalakat. Kodály 

architektónikus, mindezt zárt formába gyúró szövegfeldolgozása azonban 

legkevésbé sem jelenti, hogy a szövegnek csak legáltalánosabb költői tartalmát, 

csak a főbb vonalakat ülteti át zenébe. Kodály a szöveg egyetlen költői 

mozzanatát sem ejti el. Nagyon is érzi, milyen gyakran fontos egyetlen szó, 

egyetlen kép. Ő azonban a benyomásművészek mindenre gummiszerű 

nyújtódásokkal reagáló s ezért elmosódó formáival szemben, új motívumok, sőt 

olykor csak egyes új hangok szilárd beleépítésével változtatja meg a zenei 

szerkezet hangulati tartalmát. (Tóth 1978: 221) 

 Azt gondolom, hogy összességében minden nyelv alkalmas lehet az éneklésre, 

amint az meg is valósul, hiszen minden nyelvnek megvannak a maga népdalai, vagy 

éppen popzenei kultúrája. Az operák meg-, illetve nemléte elsősorban nem a nyelv 

dallamosságától függ (ami nyilvánvalóan szubjektív jellemző, hiszen amíg Wagnernek 

a német nyelv éneklésre teremtetett, sokak szerint éppen az ellenkezője az „igaz”), 

hanem inkább attól, hogy az adott kultúrában mennyire (volt) népszerű a műfaj, 

mennyire voltak olyan zeneszerzők, akik operaírásra adták a fejüket. 

 Ebben a kérdésben talán az egyik legérdekesebb példát Janaček és a cseh opera 

jelentik. Általánosságban véve a cseh nyelvet nem szokás dallamosnak tekinteni, és a 

szlovák nyelvvel együtt (legalábbis a magyar kultúrában) gyakran éppen a 

mássalhangzó-torlódásból adódó kimondhatatlan szavak tárházaként említik (pl. Ale 

videl jsem vcházet sohaje (Laca és Kostelnick duettjének kezdősora a 2. felvonásból)). 

Ennek ellenére Janaček munkássága rámutatott arra, hogy az opera műfajának 

cseh nyelven is van létjogosultsága. Egy személyes beszélgetésünk kapcsán Marton 

Éva, világhírű magyar operaénekesnő is kiemelte a Jenufát, rámutatva arra, hogy a 

cseh nyelvet jellemző suttogó hangzók olyan jelentős mértékben állnak szimbiózisban 

a zenével és a mű mondanivalójával, hogy még akkor is érdemesnek tartja eredeti 

nyelven történő előadásra, ha sem a szereplők, sem pedig a közönség nem bírják a cseh 

nyelvet. 
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2.1.4. Az opera műfajának kialakulása  

 

Az olasz opera gyökereinek keresésekor régi időkig érdemes visszanyúlnunk. A 

dicsérő énekek, a vallásos témájú színjátékok, az oratórium, majd később a világi színjátszás 

mind-mind az olasz zenés dráma előfutárainak tekinthetők. A firenzei „Camerata dei Bardi” 

volt az, ami végül megteremtette a zeni melodrámát azáltal, hogy megzenésített drámai 

cselekményben alkalmazta a recitativót. A műfaj igazi kidolgozójának azonban Monteverdit 

tekinthetjük, kinek kezétől a recitativo-stílus líraivá alakult. Az első ma már operának 

tekintett darabját, az Orfeót eredetileg a ’favola in musica’ névvel illették, ami annyit tesz, 

’zenés mese’. Ez az elnevezés már önmagában utal arra, hogy a szöveg fontosságát 

ekkoriban még egyáltalán nem kérdőjelezték meg.  

A zene egyfajta alkalmazott művészetként állt a szöveg mellett, ugyanis a gondolati 

elemek, a szöveg élveztek elsőbbséget. Erre kitűnő példa Purcell King Arthur című operája 

is, amit a korabeli híradásokban úgy hirdettek, mint ’Dryden tollából származó drámai 

opera’, a zeneszerző neve pedig említésre sem kerül. Ez persze nem jelenti azt, hogy Purcellt 

nem ismerték volna el, de többek között elismertsége éppen abban nyilvánult meg halála 

után, hogy a Westminster-apátságban, az ún. ’költők sarkában’ temették el, ami rámutat arra, 

hogy a költőket és teljesítményüket ebben az időben nagyobbra értékelték, mint a többi 

művészeti ág eredményeit (Desblache 2007).  

A kérdésről részletesebben később, a zene és a szöveg kapcsolatának alakulását 

tárgyaló fejezetben számolok be. 

Bár eleinte az opera műfaja kizárólag a felsőbb társadalmi osztályok kiváltsága volt, 

amikor az 1600-as években elkezdtek megnyílni az első nyilvános színházak, fokozatosan 

mindenki hozzájuthatott ezekhez az új műfaj jelentette élvezetekhez.  

Az opera fejlődése Velencében vette kezdetét, majd onnan fokozatosan meghódította 

egész Olaszországot; hamarosan különféle formái is megjelentek, így az opera seria 

(szomorújáték), valamint az opera buffa (vígopera). A korai művek dramaturgiájára Fodor 

Géza (2012) a polifonikus jelzőt használja; ez az, ami shakespeare-i összetettséget kölcsönöz 

ezeknek a műveknek, amelyek gyakran többféle színjátéktípust egyesítenek magukban, még 

akkor is, ha alapvetően besorolhatók a fenti két kategória valamelyikébe. 
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Az olasz opera híre természetesen terjedt szerte Európában, és a különféle főúri 

udvarok, így a magyarok sem szerettek volna lemaradni erről a szórakozásról. Ennek 

megfelelően a XVII. századtól egészen a XIX. századik bevett szokás volt olasz 

zeneszerzőket, sőt, akár egész olasz operatársulatokat is szerződtetni, hogy azok 

művészetükkel az udvart szolgálják. 

Ez azonban még korántsem jelentett anyanyelvi operajátszást. Az opera a késő XIX. 

században kezdett el a nemzeti sajátosságokra összpontosítani, a nemzeti kultúrákat a lehető 

legjobban tükrözni (Minors 2013). Ennek egyik fontos eleme volt az, hogy a közönség 

anyanyelvén szólaltatták meg a darabokat, azaz széles körben elfogadottá vált az operák 

lefordított librettókkal történő színrevitele. 

Magyarországon a színjátszásnak magának komoly utat kellett megtennie ahhoz, 

hogy az olasz és egyéb idegen nyelvű operák végül ékes magyar nyelven csendülhessenek 

fel. Ennek folyamatát a dolgozat 3.1.2. fejezete ismerteti részletesen.   

Annak ellenére, hogy az első magyar operafordítás már 1793-ban megszületett, közel 

három évtizedet kellett arra várni, hogy eredeti magyar dallam és szöveg egyesüléséből 

eredeti magyar opera szülessen. Erre végül 1822 karácsonyán került sor Kolozsváron, ahol 

az ottani színtársulat színre vitte Ruzitska József Béla futása című operáját. Ez a mű, mely 

bár valóban magyar zeneszerzővel büszkélkedhet, idegen gyökerekkel azért bír, hiszen a 

szövegkönyv megszületésében nagy szerepe volt a német Kotzebue drámájának, amit Kótsi-

Patkó János dolgozott át szövegkönyvvé. A darab 1826-ban végül Budára és Pestre is 

eljutott, ahol később a pesti Nemzeti Színház is műsorra tűzte. Sajnos ez utóbbi esetben, 

amint azt Sebestyén is megjegyzi, „semmi jele nem látszott annak, hogy az első eredeti 

magyar dalmű került a főváros színházában a magyar közönség elé”, így hiába az olyan 

ünnepelt színészek, mint Laborfalvy Róza közreműködése, négy előadást követően lekerült 

az opera a műsorról. 

Mindezek ellenére az nyilvánvaló volt, hogy a magyar nyelvű opera kell a 

közönségnek, valamint a következő kívánság is felmerült a Hazai ’s Külföldi Tudósítások 

hasábjain: „vajha már egyszer ezen szép Mesterségnek tökéletesítésére hazánkban is 

küllönös Iskola állíttatnék, mert e’ nélkül e szép Mesterségnek magasabb fokára emelkedni 

lehetetlen” (idézi Sebestyén 1937: 31). 
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2.2. A librettó 

2.2.1. Az operák librettóinak általános jellemzői 

 

„Mi a librettó egy tisztán költői szöveggel összehasonlítva?” – teszi fel a jogos kérdést 

Gadamer (2007), majd meg is válaszolja: „Az egyik nem más, mint a zenemű szövegkönyve, 

amely a zene által nyeri el értelmét, a másik pedig olyan szöveg, amely önállóan teljesíti be 

költői feladatát” (Gadamer 2007: 30). Ennek megfelelően tehát a librettó befogadása sem 

önmagában valósul meg, nem a ’csupasz’ nyelvi megnyilvánulást kell alapul venni; a librettó 

értelmét az énekelt szöveg és az ahhoz kapcsolódó zene, illetőleg a színpadi játék együttesen 

adják ki, éppen ezért nem érdemes a librettókat a zenétől elkülönítve, önmagukban olvasni, 

hiszen úgy csupán halovány vázát mutatják annak, amit teljes valóságukban kifejezhetnének.  

Egy librettó tehát olyan szöveget jelöl, ami kifejezetten megzenésítésre vár, azaz arra, 

hogy a benne körvonalazottan megfogalmazott mondanivaló kiegészítésre kerüljön, ezáltal 

készen álljon a hallgató általi befogadásra. A görög tragédiák képviselte párhuzamot 

érdemes itt újból felhozni, hiszen azok is zenével kísért színpadi előadást igényeltek, de ott 

a hangsúly nem tolódott el annyira a zene irányába, mint az operánál, hiszen az opera 

esetében sokkal komplexebb zenei megoldásokkal találkozhatunk, mint egy görög 

drámában. 

Milyen a jó szövegkönyv? – merülhet fel az újabb logikus kérdés jogosan az 

olvasóban. Nos, mint sok egyéb területen ebben sincs megegyezés a zeneszerzők között, és 

éppen a zene és a szöveg rendezetlen viszonya az, ami gyakorlatilag ellehetetleníti a kérdés 

megválaszolását. Míg ugyanis például Mozart úgy fogalmaz, hogy „az operában a költészet 

legyen éppenséggel a zene engedelmes leánya” (idézi Huszár 1970: 15), addig Gluck éppen 

ennek ellenkezőjét vallja: „Megkíséreltem..., hogy a zenét valódi rendeltetéséhez 

visszavezessem, vagyis a költészet szolgálatához” (idézi Huszár 1970: 15). Az optimum 

valószínűleg a kettő között kereshető, amint arra maga Mozart is utalt egy levelében: 

„legjobb, ha egy jó komponista, aki érti a színházat és maga is képes valamire, és egy okos 

költő, mint valódi Phőnix összekerülnek” (idézi Huszár 1970: 15), ami neki akkor adatott 

meg, amikor megkezdte Da Pontéval közös munkáját. 

Amint arra már utaltam, sokan azon a véleményen vannak, hogy az operák librettói 

jellemzően sablonosak, mondhatni egyszerű, primitív történetet mondanak el, azt is 
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szegényes eszközökkel, így nem jelent veszteséget, ha a szöveget nem érti tökéletesen a 

hallgatóság, amennyiben persze a történet lényegi elemeivel tisztában van. Azok azonban, 

akik a fenti vélemény letéteményesei, valójában nincsenek tisztában azzal, hogy bár az opera 

és a dráma is a színpadművészettel szoros kapcsolatban levő műfajok, mégiscsak alapvetően 

különbözőek. Míg az elsőnél a szó jelenti az ábrázolás fő anyagát, addig az utóbbinál a 

szavakhoz zene is társul, és együtt adják majd ki a végső mondanivalót. Ahogy tehát Huszár 

(1970) is megfogalmazta, egy operarendezőnél az első feladat a szöveg átgondolása, amit 

annak vizsgálatával kell folytatnia, hogy mit is fejez ki a zene az adott szöveggel.  

Ezen felül szükségszerű egymástól különválasztani a szüzsé, azaz a történet és a 

tartalom, a mondanivaló fogalmát az operáknál. Ez a tárgyalt műfaj esetében sokkal 

fontosabb, mint bármilyen szépirodalmi műnél, és, amennyiben a megkülönböztetést 

megértjük, máris világossá válik, hogy miért is mellékes itt a történet esetlegesen „bugyuta” 

volta. Egy zeneműben ugyanis a tartalom középpontjában általában egy élethelyzet áll, nem 

valódi történet, a mondanivaló pedig az emberi viszonyok, jellemek bemutatásában 

jelenítődik meg. Így tehát, amennyiben egy operában valós jellemek, emberi tulajdonságok, 

érzelmek kerülnek középpontba egy mégoly egyszerű történetben, akkor a mű elérte célját, 

a hallgató pedig nem fogja úgy érezni, hogy időtöltése értelmetlen lett volna. Ennek 

megfelelően kell tehát, a zene függvényében, zenedrámává emelni egy-egy történetet. 

Halliwell (2005) véleménye szerint az operalibrettók jelentős nyelvi egyszerűsítést 

igényelnek, hogy a teljes mondanivaló, elsősorban az érzelmi síkon megnyilvánuló, minél 

teljesebben eljusson a hallgatósághoz. Úgy is fogalmazhatunk tehát, hogy az egyszerűnek 

ható szöveg kifejezetten előnyös az opera műfajában. 

Pontosan az előbbiekben kereshetjük annak az okát, hogy miért is nem célszerű a 

zenéhez írni a szöveget és nem fordítva. Mivel a zene egészíti ki a szöveget és nem a szöveg 

a zenét, illetve, mivel a zene mélyebb, ösztönösebb érzelmeket közvetít, mint a szöveg, a 

sorrend közelről sem mellékes. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy elképzelhetetlen már 

meglévő zenéhez szöveget írni, hiszen gyakorlatilag az operafordítók is ezt teszik bizonyos 

szempontból, de a logikus és alapértelmezett sorrend nem ez. Nem véletlen tehát, hogy a 

nagy zeneszerzők mindegyike meglévő librettó alapján dolgozott, valamint Wagner, aki a 

zene és a szöveg szerves egésszé alakításának központi alakja volt, ugyancsak kiállt a fent 

említett ’helyes sorrend’ mellett. 
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A drámai színházzal ellentétben a szöveg szerepe mellé a zenéé is társul, így a 

szövegértelmezéshez elengedhetetlen a zene értelmezése. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 

az énekesek a szöveg érthető megformálásáról lemondhatnának. A jó szövegmondás ugyanis 

„az operánál is az érthetőség egyik alapfeltétele. De csak az egyik” (Huszár 1970: 67). 

A szöveg fontosságát és érthetőségét Hevesi Sándor, jeles operarendező a 

következőképpen fogalmazta meg: „Az opera, mint hatványozott dráma igazi hatását csakis 

akkor érheti el, ha a színpadi akció és színpadi szó, tehát a szöveg, minden össze-

fonódásukban is világosak maradnak’’ (idézi: Huszár 1970: 160). 

Ha a műfaj megszületésének indítékairól beszélnek, a szakemberek, köztük Fodor 

Géza (2012) is többé-kevésbé egyöntetű véleményen vannak: kellett valami, ami alkalmas a 

szenvedély ábrázolására. Desblache (2007) ugyancsak úgy gondolja, hogy az opera 

elsősorban azért született meg, hogy a vokális zenében még nagyobb szerephez juttassa a 

szöveget, a szavakat, valamint, hogy zenébe ágyazva még nagyobb érzelmi mondanivalót 

lehessen kifejezni. Az operaszínpad pedig valóban nem más, mint az érzelmek és a 

szenvedélyek színpada – erre utalt Hevesi hatványozott drámaként –, így még az olyan 

szenvedélyes szerzők műveit is sűríteni kell operai felhasználás esetén, mint Shakespeare.   

Az ilyen szerzők, tehát például Shakespeare, Goethe, Beaumarchais vagy Dumas 

művei esetén elmondható, hogy magas elvárásoknak is megfelelnek, tehát librettóvá 

alakításuk az általános vélekedés szerint sikert kellene, hogy eredményezzen. Mindazonáltal 

a librettó fent körvonalazott speciális kívánalmai miatt pontosan az ilyen, sok esetben 

összetettebb cselekményű ’alapanyagok’ azok, amelyeket nehéz zenével kifejezni. Így már 

talán nem is annyira meglepő, hogy az önmagában sokkal gyengébb szövegkönyvvel 

rendelkező Varázsfuvola sokkal zajosabb sikert hozott Mozartnak, mint a Hamlet Amroise 

Thomasnak, pedig utóbbi igazi remekművel dolgozhatott. 

Huszár (1970) a kitűnő librettista mintapéldájaként Boitót hozza fel, akiről a 

következőket mondja: 

 Boito, mint operaszerző pontosan tudta, milyen az a szövegkönyv, amely 

lehetőséget nyújt a zenének. Tudta, hogy a zene végletesebb, pregnánsabb. 

sűrűbb kifejezésre alkalmas, mint a szó, hogy nem alkalmas gondolati 

fejtegetésekre, hogy az érzelmek és indulatok művészete. Éppen ezért 

nagyobbak a kontrasztok, határozottabbak a jellemek a zenei kifejezésben. Nem 
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tűri a kitéréseket, nagy vonalakban épít, s olyan sűrűre fogja a mondanivalót, 

amilyenre csak lehetséges. Éppen ezért az operában mennél kevesebb jelenet, 

mennél kevesebb, de határozottabb jellemű szereplő kell. Maga a szöveg viszont 

ne legyen sűrű, ne mondjon el mindent, hanem teremtse meg a helyzeteket, 

amelyekben a zene mondhatja el mindazt sűrítetten, amire a szó csak igen 

hosszan képes. Azt is tudta, hogy a zenének van egy tulajdonsága, ami a prózai 

drámának nincs: egyidőben különböző érzelmeket, jellemeket és hangulatokat 

képes megszólaltatni. Mindezek tudatában készítette szövegkönyvét, amely 

azóta is mintája a kitűnő librettónak. (Huszár 1970: 17) 

 

Az opera korai időszakában nem volt szokatlan a prózai megszólalás a színpadokon. 

Általában a történet cselekménye, a logikai lánc megértése szempontjából központi részek 

hangoztak így el, hiszen ezeknél a pontos, szó szerinti megértés kifejezetten hangsúlyos volt. 

A műfaj fokozatos fejlődésével ezek a részek alakultak át recitativóvá. A lényegi énekes 

részek (áriák, együttesek) elsősorban azokra a részekre összpontosultak, ahol az érzelem és 

a feszültség kulminálódik.  

Természetesen a szöveg, a librettó szerepének fontosságát nem mindenki osztja még 

ma sem. Richard Alewyn, német irodalomkritikus 1984-ben megjelent könyvében a 

következőképpen fogalmaz: 

Ezért a színház összes alkotórésze közül a szöveg játssza a legkisebb szerepet. 

(…) A szöveg többnyire csak ürügy: librettó, ugyanolyan kevéssé élvezzük, mint 

a kihűlt ételt. Egy barokk előadás sokkal inkább az érzéki elemekből épül fel: a 

mimus, a festő, a muzsikus, a rendező és a mérnök művészete egyesül itt, hogy 

minden érzéket egyidejűleg ostromoljon, és a közönség ne menekülhessen: ha 

behunyja a szemét, kábítsák el a fülét, ha befogja a fülét, kápráztassák el a 

szemét. (idézi Fodor G. 2009: 155) 

Bár a kihűlt étel hasonlatával nem feltétlenül értek egyet, Alewyn arra jól rátapintott, 

hogy, mint minden színházi műfajnál, az operánál is együtt kell hatnia szövegnek, zenének, 

jelmeznek, színpadképnek, és ezen összetevők együttes hatása lesz az, aminek végül a kellő 

hatást kell a nézőben kiváltania – de erről részletesebben a szöveg és a zene kapcsolatát 

tárgyaló fejezetben beszélek majd. 
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2.2.2. A librettók jellemzése fordítási szempontból 

 

Amint arról már volt szó, a librettók fordításakor fontos a szöveghűség, de nem csupán 

a kimondott szavak, gondolatok szintjén. Az eredeti mű atmoszféráját és formáját is meg 

kell őrizni, ami magában foglalja az esetleges rímeket is, hiszen a forma, mint közlő médium 

nemcsak a zenei frázis sajátja, hanem a költői szerkezeté is.  

1. kottapélda 

Figaro házassága, I. felvonás, 2. jelenet (részlet) 

 

 

Az 1. kottapéldában látható sor, illetve dallam Figaro I. felvonásbeli áriájában 

található, pontosabban általában mindenki innen ismeri. Azonban a darabban ez a sor (még 

két másikkal együtt) pontosan visszatér a II. felvonás 1. jelenetében. Ez a visszatérő fordulat 

emlékezteti a nézőket arra, hogy Figarót milyen mélyen megrázta az, amit Almaviváról 

megtudott, és milyen fontosnak tartja a gróf megleckéztetését.  

A librettók kapcsán azonban van egy gyakran elhanyagolt szempont is, nevezetesen 

bizonyos kulcsszavak elhelyezése, amelynek nem szabadna egy fordításban sem változnia. 

Erre kitűnő példa Bartóktól A kékszakállú herceg vára című opera, ahol már maguk a 

szereplők is saját hangnemet, hangzatot kaptak, ami segíti a hallgatót abban, hogy még 

jobban azonosuljon azok sejtetett karakterével. Ugyanez igaz azokra a kulcsmetaforákra is, 

amelyek a mű szimbolikus gerincét adják (pl. fény-sötét); Bartók ugyanis ezeket is sajátos 

zenei megoldásokhoz társította, így a mű fordításában alapvető fontosságú, hogy e zenei 

részekhez ott is a megfelelő szavak, szóképek kapcsolódjanak. (A kérdéskört a 3.1.3. 

alfejezetben A kékszakállú herceg vára angol nyelvű fordításai kapcsán részletesen, példák 

bemutatásával elemzem.) 

Bár a dolgozat szigorúan vett témájához szorosan nem kapcsolódik, a kulturális 

kötöttségről is érdemes pár szót ejteni a librettók fordításának általános tárgyalásakor, hiszen 
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valamilyen szinten az is megnyilvánul szövegszinten. Amint arra Apter és Herman (2000) 

rávilágít, ebben a tekintetben elég komoly dilemmával szembesülhet a fordító. Vegyünk egy 

egyszerű példát, Verdi La traviata című operáját. Az opera alapjául szolgáló regényt (A 

kaméliás hölgy) ifj. Alexandre Dumas írta, a cselekmény ennek megfelelően francia 

környezetben, francia szereplőkkel zajlik. Az opera azonban olaszra cserélte mind a 

szereplők neveit, mind pedig a környezetet. Felmerül tehát a kérdés, hogy ha francia 

közönség előtt kerül színre az opera, akkor vajon érdemes-e ezeket a felszíni jellemzőket 

módosítani? Apter és Herman (2000) felveti annak a lehetőségét, hogy ezek kerüljenek 

vissza az eredeti, azaz a Dumas-műnek megfelelő állapotba, bár akkor kérdés, hogy a 

zenével mindez mennyiben lesz megfeleltethető. Továbbá az is kérdés, hogy vajon ismeri-e 

annyira a francia közönség az eredeti regényt, hogy ezt igényelné? Ugyanis könnyen lehet, 

hogy az operai feldolgozás ismertebb, mint a kiindulásul szolgáló mű. Végül a szerzőpáros 

arra a megállapításra jut, és ezzel tökéletesen egyetértek, hogy az ilyen típusú 

(vissza)módosítások teljes mértékben feleslegesek, hiszen egyrészt a zenét ezekre a 

tulajdonnevekre komponálták, másrészt hiába is módosítunk mindent, ha az éneklés nyelve 

az olasz marad, ami már önmagában kulturális elidegenítést eredményez.  

Véleményem szerint a kulturális kötöttség kapcsán két dologra érdemes felhívni a 

figyelmet. Az első az, hogy egy opera, játszódjék a világ bármely (akár kitalált) táján is, a 

ritka kivételektől eltekintve (pl. az olyan nemzeti operáktól, mint a Bánk bán) nem egy nép, 

nemzet, kultúra problémáit akarja tárgyalni, hanem egyetemes emberi konfliktushelyzeteket, 

érzelmeket kíván bemutatni. Ezt pedig mindegy, hogy milyen nevek használatával teszi, 

hiszen az ilyen mélyről jövő érzelmek és gondolatok a zene segítségével könnyedén eljutnak 

a közönséghez. Ez az oka annak is, hogy például a Carmen esetében nem szükséges 

megmagyarázni, hogy mit is csinál egy torreádor, nem kell a feliratban magyarázó 

fordítással élni, hiszen a történet szempontjából Escamillo akár állami hivatalnok vagy 

színész is lehetne, az semmin sem változtatna. 

Ami a nevek kulturális közelítésének lehetőségét illeti, alapvetően szükségtelennek 

tartom, de ha többlet funkciójuk van (pl. beszélő nevek vagy az adott célkultúrában eltérően 

használt nevek, amilyen például Hamupipőke neve az ismert mesében, amit ugyancsak 

dolgoztak már fel operaként), akkor mindenképp érdemes elgondolkodni azok módosításán, 

akár énekelhető változatról, akár feliratról beszélünk.  
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2.2.3. A librettók megítélése, kezelése általában, illetve Magyarországon 

 

A költői értékek mértékét végül is így határozzuk meg: – ha Voltaire azt mondja 

az operáról: „Ami túl ostoba ahhoz, hogy elmondják, azt elénekeltetik”, mi azt 

mondjuk ezzel szemben az előttünk levő drámáról: amit nem érdemes elénekelni, 

azt a költőnek megírni sem érdemes. (Wagner 1983: 185) 

Úgy vélem, bár Wagner (1983) fenti véleménye igazán meggyőző, a librettók 

„minőségének” megítélése szempontjából az a legcélszerűbb megoldás, ha kissé kitekintünk 

arra, miként vélekedtek a zenetörténet legkiemelkedőbb operaszerzői a nekik írt vagy éppen 

kezükbe kerülő librettókról, és milyen jelentőséget tulajdonítottak azok minőségének. 

Ha egy átlagembert arra kérünk, említsen egy operacímet, könnyen megeshet, hogy az 

Aida fog eszébe jutni, hiszen Mozart Varázsfuvolája mellett talán ez a legismertebb, 

legnépszerűbb opera a világon. Friss adatok szerint ez a világ tizenkettedik legtöbbet játszott 

operája. A 2008-2013 közti időszakban több mint 270 különböző rendezése született meg a 

világ operaszínpadain (Jászai 2015). Így talán nem hiba, ha az előbbi komponistájával, 

Giuseppe Verdivel indítjuk a sort a zeneszerzők és a librettisták közti kapcsolat 

feltérképezésekor.  

Ha már egyszer szóba került, érdemes talán magával a híres Aidával kezdeni a sort, ez 

a mű ugyanis igen sokat köszönhet szövegírójának, Ghislanzorinak, aki teljes mértékben a 

mester kívánságai szerint készítette el a librettót. A két művész kiterjedt levelezést folytatott. 

Ezekből a levelekből kiviláglik, hogy Verdi nem csupán a zenei oldalt tartotta kézben, hanem 

a prózait-lírait is. Bizonyos részek kapcsán részletesen leírja, hogy az egyes strófák pontosan 

mire térjenek ki, milyen legyen a felépítésük, milyen szavakat tartalmazzanak. Egyik 

levelében a következőket olvashatjuk: „Szabad sorokban mondanám el világosan és 

érthetően mindazt, amit a cselekmény megkíván. Sajnos a dalszínház megköveteli, hogy a 

költőnek és a zeneszerzőnek néha mersze legyen nem költeményt és nem zenét írni” (idézi: 

Eősze: Giuseppe: 155). 

A végeredmény – amint azt tudjuk – elsöprő siker lett. Ennek okaként, legalábbis 

részben, többen a zene és a szöveg közti összhangot jelölték meg, amint azt tette a nápolyi 

Il Pungolo című lap is: „Az Aida az olasz Lohengrin… egyikben sem zenélnek, hanem 

határozott szándékkal költeményt készítenek, amelynek egyik összetevője a zene” (Eősze 

1961: 159). 
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Egy másik, azóta világhírű opera, a Nabucco ötletének felmerülésekor Verdi különféle 

okokból eredetileg nem akarta elvállalni a darab megírását, de, Eősze (1961) szavaival élve, 

a librettó szinte égette a zsebét, így fontolóra vette. Miután hazavitte, újból és újból elolvasta, 

a következő nap reggelére pedig szinte kívülről tudta. Egy jó minőségű szövegkönyv tehát, 

a jelen esetben Soleráé, igen komoly erővel hathat még olyan határozott komponistára is, 

mint Giuseppe Verdi. 

Később, a Lady Macbeth színrevitelekor Verdi, szokásához híven, az énekeseknek 

dramaturgiai tanácsokat is adott; az eredeti dokumentumok tanúsága szerint a 

címszereplőnek egyenesen azt javasolta, hogy inkább a költőt szolgálja, mint a komponistát 

– olvashatjuk Eősze (1961) monográfiájában. Ez az instrukció rávilágít arra, hogy a 

mondanivaló precíz célba juttatása, azaz jelen esetben a librettó szavainak és mondatainak 

érvényesülése Verdi számára kiemelkedő jelentőséggel bírt, és ennek érdekében akár saját 

munkáját is kész volt háttérbe szorítani. Ez egyértelműen alátámasztja, hogy Verdi tisztelte 

a jó librettistákat, és azok munkáját értékesnek tartotta. 

Nos, ha a Nabuccónál égette Verdi zsebét a szövegkönyv, akkor minden bizonnyal a 

Don Carlos esetében sem volt másként. Annak sikere ugyanis Eősze (1961) elemzése szerint 

nem kis mértékben a zene és a szöveg akkoriban talán szokatlanul magas összhangjának 

tudható be. Véleménye szerint ebben a műben a zene tökéletesen illeszkedik a szöveg 

mondanivalójához és megfogalmazásához, ami magasabb szintre emelte a már egyébként is 

elismert zeneszerzőt. 

Természetesen a zeneszerzőt nem csak jó librettistákkal hozta össze a sors. A szicíliai 

vecsernye kapcsán például feljegyezték, hogy Verdi annyira nem volt elégedett Scribe 

librettójával, hogy szinte valóságos harcot folytatott mind vele, mind pedig az operaház 

vezetőségével, hogy módosításokat eszközölhessen a szövegen. Mivel erre a vele szemben 

álló felek nem voltak nyitottak, a zeneszerző fel is akarta bontani szerződést, amibe az 

operaház sajnos nem egyezett bele. Végül a mű bukása Verdi értékítéletét igazolta, 

alátámasztva azt, hogy jó szövegkönyv nélkül még a legjobb zeneszerző sem tud igazán 

sikereset, maradandót alkotni. 

Az előbbi elégedetlenség számos egyéb eset, opera kapcsán is felmerült a 

komponistánál, és ezeket – szinte kivétel nélkül – módosította is. Így például A végzet 
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hatalma, a Don Carlos, vagy éppen a Simone Boccanegra is változtatásokon esett át, mire 

elérte jelenlegi formáját. 

Életművének tanulmányozása alapján azt lehet látni, hogy ahogyan Verdi egyre 

elismertebbé vált, a librettókkal szemben is egyre magasabb követelményeket állított, és 

inkább nem komponált, ha nem talált megfelelő szövegírót, illetőleg librettót (Eősze 1961). 

Végezetül, visszatérve a gyümölcsöző együttműködések sorához, vessünk egy 

pillantást Verdi talán legtehetségesebb alkotótársára, Boitóra, aki maga is foglalkozott 

operaszerzéssel. Ő az, aki elkészíti Verdi számára az Otello szövegkönyvét. Ez a mű azért 

is számít kivételesnek, mert, bár egy létező irodalmi alkotáson alapul, nem tekinthető sem 

fordításnak, sem pedig kivonatnak; a librettó a shakespeare-i gondolatokat felhasználó 

eredeti alkotás. Érdekes módon annak ellenére, hogy a közönség a művet jól fogadta, Verdi 

nem volt elégedett a végeredménnyel, így évekkel később Boitóval együtt átdolgozta a 

darabot. Ez újfent a szöveg fontosságát emeli ki, hiszen az volt az a terület, amit az idős 

mester még nem tartott tökéletesnek. Eősze (1961) szerint az opera történetében sem 

korábban, sem pedig későbben nem tudott zeneszerző és szövegíró olyan eredményesen 

együttműködni, mint Verdi és Boito az Otellóban. Megfogalmazása szerint „Olyan bravúr 

ez, amelyet azóta se tudtak megismételni. Ez az a pillanat, amikor a költő mindent feláldoz, 

és a komponista mindent megtehet. Egyiknek sem kell engedményeket tennie – illetve 

mindkettőjüknek, de csak annyit, hogy létrejöjjön a dráma és a zene tökéletes egyensúlya” 

(Eősze 1961: 188). 

Ez az együttműködés olyannyira gyümölcsöző volt mindkettőjüknek, hogy a kapcsolat 

Verdi élete végéig megmaradt. Sőt, éppen Boito volt az, aki a már aktívnak nem nevezhető 

zeneszerzőt még egyszer, utoljára, munkára tudta bírni – a Falstaff szövegkönyvével. Az 

eredményül kapott operában Verdi a szereplőket „hajlékony, könnyed stílusban beszélteti. 

A zene hűségesen követi a szöveg legapróbb rezdüléseit is. Ha kell, meg-megáll egy 

pillanatra, aztán játékosan tovagördül” (Eősze 1961: 198). 

Az Aida szerzője után térjünk át Mozartra, a másik, szinte mindenki által ismert mű, a 

Varázsfuvola szerzőjére. Vajon neki, a csodagyereknek is jó szövegkönyvre volt szüksége, 

vagy zsenije önmagában elegendő volt remekművei megalkotásához? 
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Nos, abban az időszakban, amikor az ifjú, tizennyolc éves Mozart még csak a műfajjal 

ismerkedett, ő is belekóstolhatott abba, milyen, ha egy zeneszerző rossz alapanyagból 

dolgozik. Ekkor, a La finta giardiniera megírásakor még túl tapasztalatlan volt ahhoz, hogy 

előre lássa, a szövegkönyv „menthetetlenül gyönge”, ahogy Cairns (2008) fogalmaz. Később 

azonban, Einstein gondolatát idézve, közte és „száz itáliai kortársa között, beleértve a 

leghíresebbeket”, többek között Paisiellót, Sartit, Piccinit vagy Cimarosát, az volt a 

különbség, hogy miután érett zeneszerzővé vált, „többé nem elégedett meg a drámai 

zagyvasággal” (Cairns 2008: 40). 

És valóban: Mozart nem elégedett meg a középszerűvel, ő a tanulópénz megfizetése 

után már a librettóknál is a valódi értéket kereste. Bár nehéz elképzelni, de hihetetlen 

mennyiségű szövegkönyvet utasított vissza egyre élesebb drámai érzékére támaszkodva, ami 

annál is meglepőbb, hogy élete során gyakran kellett anyagi nehézségekkel szembenéznie, 

de a rossz librettók megzenésítése jelentette kompromisszumra, tehetsége aprópénzre 

váltására nem volt hajlandó. 

Ezt a ’finnyásságot’ Leopold Mozart is látta fiában és 1783. november 11-én kelt 

levelében a Figaro házassága kapcsán meg is jegyezte „sok szaladgálásba és veszekedésbe 

fog kerülni neki, mielőtt pontosan olyan librettót kap, amilyet akar” (idézi: Cairns 2008: 

168). 

Végül Da Ponte jelentette a megoldást a problémára, akiben Mozart valóban 

megtalálta a számára tökéletes alkotótársat. Ahogyan Cairns (2008) fogalmaz, Mozart 

partitúrája „kiaknázta a szövegben rejlő összes lehetőséget, s megadta neki, amit csak a 

muzsika adhat meg” (Cairns 2008: 251). Mozart és Da Ponte együttműködéséből 

nyilvánvaló, hogy Mozart tisztában volt a szöveg fontosságával. Tudta, hogy jó szöveg, jó 

vers nélkül az opera a kereteit és arányait veszíti el. Holden (2006) megfogalmazása szerint 

„a költészet jelenti a zenéhez vezető ajtót; a zene lehet kellemes, tetszetős külsejű, azonban 

a belső értékei rejtve maradnak, ha az ajtót elméretezik” (Holden 2006: 74; ford.: Bozsik 

Gy.).  

Edward J. Dent (1991) jeles operaszakértő véleménye szerint a Cosí fan tutte példázza 

leginkább, hogy milyen is egy igazi együttműködés librettista és zeneszerző között. „Ennél 
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a szövegkönyvnél – írja – szerző nem kívánhat tökéletesebbet, ám egy Mozartra volt szükség 

a tökéletes megvalósításához” (Dent 1991:190; ford.: Bozsik Gy.). 

A Varázsfuvola szövegkönyve éppen a szöveg ’túl jó minősége’ miatt vet fel 

kérdéseket, ugyanis nagyban felülmúlja a többi, Schikaneder tollából származó librettó 

színvonalát. A titok valószínűleg nem abban rejlik, hogy Mozart kedvéért Schikaneder 

hirtelen igazán jó librettistává képezte magát, hanem abban, hogy a mű szövegének 

kidolgozásában maga a zeneszerző is részt vett, újból alátámasztva, hogy számára a szöveg 

milyensége nem lehet mellékes (Cairns 2008). 

Akárhogyan is, a végeredmény remekmű lett, amiről a komoly kritikai érzékkel 

rendelkező G.B. Shaw is csak szuperlatívuszokban tudott nyilatkozni: „az eddig írott 

egyetlen zene, amely Isten szájában sem csengene hamisan” (idézi: Cairns 2008: 311). 

A librettók megítélése kapcsán érdemes az egyik legkiválóbb magyar zeneszerző, 

Bartók Béla véleményét is megismerni. Ő azt a megközelítést képviselte, hogy a librettó 

autonóm költői alkotás, így ennek megfelelően kezelte azt A kékszakállú herceg vára című 

operája megalkotásánál (László 2004). Ez persze nem jelenti azt, hogy ne javasolt volna 

abban módosításokat, ahogy azt meg is tette, de mindvégig a szöveg eredeti szándékának 

maximális tiszteletben tartása mellett. 

Azt, hogy Bartók számára a szöveg valóban fontos volt, mi sem példázza jobban, mint 

az általa megzenésített, Lászlónál (2004) hivatkozott Ady-dalok esete (Op. 15 és Op. 16). 

Ezt a két dalciklust ugyanis német kiadónál is meg szerette volna jelentetni, amihez persze 

német fordításra is szükség volt. Azonban jó ideig nem sikerült megállapodásra jutnia a 

zeneszerzőnek a kiadóval, ugyanis amelyik fordítás Bartók szerint megfelelt az eredetinek, 

az a kiadó szerint nyelvileg nem volt elfogadható, amit viszont a kiadó javasolt volna, azzal 

Bartók nem tudott kiegyezni. Az első, az Op. 15-ös dalciklus végül nem is jelent meg, míg 

a másik, az Op. 16-os Stefan Zweig kezét is megjárta, aki véleményezte a fordítást. Ez végül 

napvilágot is látott 1923-ban, és bár Bartók jóváhagyta a szöveget, végül a saját példányában 

tovább javította, módosította a német szöveget, ami azonban már nem került nyomtatásba. 

Ennek következtében ennek a dalciklusnak a mai napig nem létezik olyan német nyelvű 

kiadása, ami bartóki szemmel valóban elfogadott lenne. 
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2.3. A zene 

2.3.1. A nyelv zeneisége 

 

A zene és a nyelv kapcsolatáról sokan és sokat írtak már. Ez a viszony annyira fontos, 

hogy számos, kifejezetten zenei témájú könyv, cikk egyenesen a zene nyelvi gyökereit veszi 

eszmefuttatásának kiindulópontjaként. Így tesz Szabó Csaba (1977) is a Zenetudományi 

írások című kiadványban, ahol a következőket írja: 

Az anyanyelv összekötő kapocs az egyén világa és a világ között: a világ 

különös, emberi igazolása; a szubjektíve megfogalmazott és megalkotott lét 

beleillesztése a valóságba. Az anyanyelv a legbensőségesebb alkotás és 

legközvetlenebb közlés ősi egysége. Anyanyelvünkön kérünk és veszünk részt a 

világból. Az anyanyelvi létezés erkölcsi létezés. 

(…) 

Az anyanyelvi közlés információgazdagsága a dinamikus művészetek 

jelrendszerének kialakításában is fontos szerepet játszik. És ez a szerep annál 

jelentősebb, minél elvontabb művészi formában jelentkezik. Legfontosabb talán 

éppen a zenében. (Szabó 1977: 8) 

A zene azonban nyelvünkben magában is a kezdetektől fogva jelen van, egyes 

vélekedések szerint meg is előzte azt, azaz előbb tudtunk énekelni, dallamot alkotni, mint 

beszédhangokat kiadni. Erről beszél Aszafjev (1963) is, amikor azt mondja, hogy a zene, 

mint művészet az emberi közlésben megjelenő hasznos hangjelenségekkel egykorú, azaz 

akkorra tehető a születése, amikor az emberek emlékezetében ezek a hangjelenségek a 

kapcsolódó intonációs elemek viszonyaiként rögzültek (idézi: Szabó 1977: 11). 

Ezt az elméletet támasztják alá azok a népcsoportok, így például az észak-transvaali 

vendák, valamint a Kanári-szigetek egyes területeinek lakói, akik bizonyos helyzetekben, 

például az olyan avatási szertartások alatt, ahol tilos megszólalni, beszéd helyett fütty 

segítségével kommunikálnak egymással (Maróthy 1980). 

Erről a fajta „fütyült beszédről” Chrystal (1998) is beszámol, rámutatva arra, hogy az 

említett esetekben „a fütyült társalgások pontosan megfelelnek a beszélt nyelv alakzatainak”. 

Itt tehát nem tagolatlan fütyülésről van szó. A fütyüléssel képzett dallamok kifejezetten a 

beszéd tónus- és ritmusalakzataira épülnek, és akár arra is alkalmasak, hogy finom 

különbséget is kifejezésre juttassanak. Itt persze kérdés, hogy vajon előbb alakult ki a beszélt 
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nyelv és csak utána a dallam, vagy éppen ellenkezőleg, dallamok mintájára alakult ki a 

beszélt nyelv.  

Az mindenesetre biztos, hogy mind a mai napig igaz nyelveinkre és kultúráinkra, hogy 

a beszéd szavai mellett a hangszínnek, hanglejtésnek, hangkarakternek valódi 

jelentéshordozó szerepe van (Maróthy 1980). 

Bizonyos irodalmi műfajok már jó ideje ’felfedezték’ maguknak a nyelv e 

jellegzetességét. Amint azt Gadamer (2007) kifejti, a költészetben az egyes szavak jelentése 

és a nyelv zeneisége szorosan összefonódik; olyan nagyon, hogy aki érteni, érezni, birtokolni 

akarja a verset, annak mindkettőhöz, a kettő egységéhez kell hozzáférnie. A nyelv zenéjét is 

hallani kell, és ezzel együtt kell megérteni az egész jelentését, értelmét. Gadamer 

véleményével összecseng Chrystal (1998) meglátása, aki úgy fogalmaz, hogy „a költészet 

lényege a hangzás vagy „zene”, a magánhangzók, mássalhangzók, kadenciák és ritmusok 

megkülönböztető használata”, ahol „az összhatást a fonetikai és fonológiai stílusjegyek 

összessége adja” (Chrystal 1998: 99). Ezekhez a véleményekhez Wagner is csatlakozik, aki 

úgy fogalmazott, hogy a „versmelódiában nemcsak a szöveg és a zene nyelve kapcsolódik, 

hanem a mindkét szerv által kifejezett tárgy is, vagyis az elvont a valóságossal, a gondolat 

az érzelemmel” (Wagner 1983: 146). Ez az okfejtés az operára, ahol költészet, szöveg, zene, 

érzelem egyszerre van jelen, különösen igaz.  

A beszéd zeneiségét leginkább a népdaloknál érhetjük nyomon, hiszen a népdalba 

közvetlenül átkerültek az anyanyelvből azok a zenei megformálásra alkalmas hanglejtések, 

amelyek az anyanyelv kifejezőkészségét adják. Ezért is szokás a népdalra zenei 

anyanyelvként hivatkozni (Szabó 1977). 

Fricsay (2004) szerint éppen ez az a megközelítés, amit Bartók is magáénak vallott A 

kékszakállú herceg vára című operájának komponálása során. Előtte és Kodály előtt a 

magyar vokális zenében példátlan volt a magyar nyelv lejtésének követése, így Bartók e 

döntése teljesen új megközelítést képviselt a Kékszakállúban, egységbe olvasztva a zenét és 

a nyelvet, hasonlóan ahhoz, amit Wagner tett. Vele ellentétben azonban Bartók a teljes mű 

minden egyes megszólalására érvényesítette elképzelését, amelynek eredménye a 

népballadákra emlékeztetően természetes szövegvezetés lett. 
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A Kékszakállúhoz hasonlóan nyelvhez kötött operát nem találunk túl sokat, de jó 

párhuzamot jelenthet a Pelléas és Melisande Debussy-től. Erről Sztravinszkij azt írja, hogy 

megvalósítása nem francia ajkú énekesnek szinte lehetetlen, ugyanis a kiejtés, a dikció döntő 

szerepet játszik benne, és a nyelv maga befolyásolja a hang színét, magasságát és ritmusát 

egyaránt (Szegedy-Maszák 2005). Ez azt jelenti, amint arra Szegedy-Maszák (2005) is 

rámutat, hogy ha ebben az operában a természetes francia hanglejtés nem jelenik meg, akkor 

a műnek lényeges eleme tűnik el. 

Ha a zenét nyelvként értelmezzük, azaz az ún. zenei nyelvről beszélünk, akkor nem 

szabad megfeledkeznünk arról, hogy itt nem egy mindennapi nyelvről van szó. A zenei nyelv 

ugyanis nem fogalmakat közöl és nem is hétköznapi, hasznos tevékenységekre, jelenségekre 

utal. A zenei nyelv, csakúgy, mint a többi művészi nyelv,esztétikai értékeket, művészi 

gondolatokat kíván átadni, egyszóval művészi nyelv (Szabó 1977). 

A nyelveket hangzásuk alapján szokásos „dallamos” vagy „kevésbé dallamos” 

jelzőkkel ellátni. Az első csoportba elsődlegesen az olaszt szokás említeni, hozzátéve, hogy 

nem véletlen, hogy Olaszország lett az opera bölcsője. Noha magam is egyetértek ezzel a 

véleménnyel, mindenképpen érdemesnek tartom Wagnert idézni, csak hogy illusztráljam, a 

nyelvek dallamossága mennyire viszonylagos, szubjektív dolog:  

Olasz és francia énekesek megszokták, hogy csak olyan darabot adnak elő, mely 

anyanyelvükön íródott: bármilyen kevés ezeknek a nyelveknek természetes 

összefüggése a zenei melódiával, egy dolog tagadhatatlanul megvan az olasz 

vagy francia énekesek előadásában - a beszéd, mint olyan, pontos követése és 

használata. Ez a franciáknál még feltűnőbb, mint az olaszoknál, de bizonyára 

mindenkinek feltűnik az az érthetőség és energia, ahogyan ők a szavakat, főleg 

a recitativók fontos mondatait kiejtik. (Wagner 1983: 191)   

Bár a fenti Wagner-idézet azt sugallja az olvasónak, hogy az olasz nyelv kevéssé 

alkalmas operák éneklésére, valójában saját magát cáfolja meg a mondat második felével, 

hiszen éppen azért jó az olasz és francia énekesek szövegmondása, beszédhasználata, mert 

az általuk énekelt librettó alkalmazkodik a nyelv természetes dallamosságához, és így a 

dallam természetesen egészíti ki azt. 

Melyek is a nyelvnek azok az adottságai, amik alapján dallamosnak vagy kevésbé 

dallamosnak hathat? Elsősorban a magán- és mássalhangzók aránya. Ugyanis igaz, hogy 

csupa magánhangzóval is lehet(ne) énekelni, azonban ahhoz, hogy a hangokból valóban 
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énekszó legyen, mássalhangzókra is szükség van. Azokkal együtt már megvalósulhat a 

gondolatok közlése. Mindazonáltal a mássalhangzók képzése az éneklés során gyakran elég 

nehéz, amint arra az énekelhetőségről szóló fejezetben részletesen kitérek, így azok az 

igazán jól énekelhető nyelvek, amelyekben aránylag alacsony a mássalhangzók 

magánhangzókhoz viszonyított aránya (Váradi 2010). Ezért van előnyös felépítése az olasz 

nyelvnek, és ezért mondhatjuk azt – Wagner véleményét megcáfolva –, hogy a német nyelv 

bizony nem feltétlenül barátja az énekeseknek. 

A zenében máig léteznek olyan előadási módok, melyek az éneket a beszéddel ötvözik. 

Ilyen – bár nem hivatalos – mód az ún. beszélve éneklés, amikor a zenei hangok időtartama 

a beszéd hangzóinak hosszához idomul, tehát rövid hangzóhoz rövid, hosszúhoz hosszabb 

időtartam párosul, amit azt eredményezi, hogy a dallam lejtése valamilyen szinten igazodik 

a beszédhez. A beszélve éneklés egyik ’hivatalos’, zeneművészetben elfogadott formája a 

magyar népdalokat is jellemző parlando, ami nevét az olasz parlare, azaz beszélni szóból 

kapta. Parlando előadási mód esetén kifejezetten az a követelmény az énekestől, hogy 

beszédet imitálva, gyakorlatilag minimális zeneiséggel adja elő a kérdéses darabot. 

Általában az ilyen művekhez, szakaszokhoz kottakép sem társul, hanem az előadóra van 

bízva, miképp valósítja meg a beszédszerű, de mégis valamilyen szinten éneklést képviselő 

előadásmódot.  

A beszélve éneklés másik gyakori formája a recitativo, azaz az énekbeszéd, aminek 

használata a templomi zene mellett elsősorban az opera műfajával forrt egybe (Ádám 1954). 

A prozódia, ami eredetileg hangszeres zenével kísért éneklésre utalt az ókori 

görögöknél, „azokat a beszédtulajdonságokat foglalja össze, amelyek nem származtathatók 

a közléseket alkotó fonémák szekvenciális sorozatából” (Gósy 2004: 182). A prozódiára, 

mondja Gósy (2004), más néven szupraszegmentális hangszerkezetként is utalhatunk; ez 

magában foglalja a beszéddallamot, a hangsúlyviszonyokat, a szüneteket, a beszédtempót, a 

beszéd ritmusát, a hangerőt, valamint a hangszínezetet. A szupraszegmentumok képzésében 

ugyanazok a beszédképző szervek vesznek részt, mint a szegmentumok képzésében, és maga 

a képzés is egyidőben zajlik. Ha a beszéd a gyakorlatban éneklés formájában valósul meg, 

akkor egy harmadik szempont, a zenei hangképzés is felmerül, mint a beszélő/énekes 

feladata. Ez nyilvánvalóan még összetettebbé teszi az egyébként is komplex folyamatot.  
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A beszédprozódiai eszközök, azaz a beszéd dallamosságához hozzájáruló elemek 

vizsgálatával Bendik (1999) is foglalkozott a szinkrontolmácsolás témakörében, kiemelve, 

hogy az értelmezéshez elengedhetetlen, hogy ezekkel a tolmács megfelelően éljen. 

Összefoglaló táblázatának (3. táblázat) ismertetését követően részletesebben foglalkozom 

ezekkel az eszközökkel, tehát a szupraszegmentumokkal, mivel véleményem szerint ezek 

azok, amelyek elsődlegesen hozzájárulnak a nyelv, a beszéd zenei jellegének létrejöttéhez. 

3. táblázat  

Beszédprozódiai eszközök és tulajdonságaik (Bendik 1999: 101 alapján) 

BESZÉDPROZÓDIAI ESZKÖZÖK 
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szóhangsúly: elsődleges, 
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hangsúly: logikai, kiemelő 
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halk, hangosodó, halkuló, 
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 magánhangzó: rövid, hosszú tempo: átlagos, gyors, lassú, 

gyorsuló, lassuló 
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szünet szünet: tagoló, hezitáló, 
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2.3.1.1. A hanglejtés 

 

Amint azt Szabónál (1977) is olvashatjuk, a zene hangokkal és a köztük lévő 

viszonyokkal fejezi ki a mondanivalót. De nem kell túl sokra gondolnunk, ugyanis minden, 

ami „a képzeleti-érzéki szint közvetlenségét megőrzi, alkalmas a zenei gondolat művészi 

közlésére”, ezt a szintet pedig már maga a hanglejtés is modellálja (Szabó 1977: 11). 

A hanglejtés, amire Péchy (1980) csak „a mondanivaló másik testetlen szolgája”-ként 

utal legalább olyan fontos szerepet tölt be, mint a hangsúly. Érdekes módon zenei 

hangsúlyként is találkozhatunk vele, ami előrevetíti, hogy a nyelv zenei vonulatai szorosan 

kapcsolódnak hozzá. A hanglejtés „előremutatva sejtet, kapcsol, tagol; szabályozza a 

tempót, befolyásolja a ritmust” (Péchy 1980: 147). A tudatos nyelvhasználó számára a 

hanglejtés használatának ismerete még egy olyan nyelvben is fontos, mint a magyar, de a 

tonális nyelvek, így például a kínai esetén egyszerűen elengedhetetlen.  

 

2.3.1.2. A hangsúly 

 

A beszélt nyelvben hangsúly kapcsán három típusról beszélhetünk: ezek a nyomatéki 

hangsúly, amit a magánhangzó intenzitásának növelésével érhetünk el, a dallamhangsúly 

(magassági hangsúly), ahol a hangsúlyos szótag képzése magasabb hangon valósul meg, 

valamint a magánhangzó időtartamának növelésével elért hangsúly (Gósy 2004). A magyar 

nyelvre elsősorban a nyomatéki hangsúly a jellemző.  

A hangsúlyokat annak megfelelően is megkülönböztethetjük egymástól, hogy a 

beszéd melyik alapegységeihez kapcsolhatók. Így beszélhetünk szóhangsúlyról (más néven 

lexikai hangsúlyról), ütemhangsúlyról (a szószerkezetek hangsúlyozásáról), 

szakaszhangsúlyról, mondathangsúlyról és tételhangsúlyról, továbbá elkülöníthetők fő- és 

mellékhangsúlyok is (Gósy 2004). A magyar nyelvre az első szótagi kötött hangsúly a 

jellemző.  

Már régen megfigyelték a magyar nyelv helyes ejtésével, illetve a percepcióval 

foglalkozó szakemberek, hogy a kiejtés eltorzításában, így a percepció romlásában a 

legnagyobb szerepet a rossz helyen történő hangsúlyozás játssza. Ahogy Horváth János írja: 
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„Szólamokat szakít szét e félszeg nyomatékozás, érdektelen mondatrészeket tüntet ki 

támogatásával, megfojtja a jelentőseket, s teljesen elidétleníti a magyar beszéd képét” (idézi: 

Gósy 2004: 201). 

Amint arról Gósy (2005) is beszámol, a magyar nyelvben a hangsúlyélmény nem 

csupán a hangerő növekedésének eredménye; abban egyéb akusztikai jelenségek is részt 

vesznek. Ennek megfelelően a hangsúly percepciójára másként hat az, ha csak 

dallamemelkedés következik be, illetőleg ha az intenzitásszint-emelkedéssel jár együtt 

(Gósy 2005). 

Az operák esetében a hangsúlyból adódó hibák jelentik a legkomolyabb és 

leggyakoribb problémát, azok viszik leginkább félre a hallgatóságot a zene kívánalmait szem 

elől tévesztő fordítások esetén. Wagner (1983) is ebben, azaz a beszédhangsúly követésében 

látja a zenéhez tökéletesen illeszkedő szöveg megalkotásának módját: 

A dallam, mely a maga zenei területén elért képességének, a korlátlan 

érzéskifejezésnek továbbra is ura volt, egyáltalán nem vette figyelembe a szöveg 

konstrukcióját, ami az ő lehetőségeit érzékenyen korlátozta volna, hanem abban 

látta feladatát, teljesen öncélúan, hogy mint önálló énekdallam fejezze ki magát, 

a szöveg érzelmi tartalmát egyéni módján, teljes általánosságban mondta el, és 

ehhez a szöveg csak mint egy festményhez tartozó magyarázó aláírás szerepelt. 

Az egyetlen megmaradt összekötő kapocs dallam és szöveg között ott, ahol a 

melódia nem fordult el a vers tartalmától is és a szótagok hangzóit nem csupán 

egyszerű érzéki anyagként kezelte, melyet az énekes szétrág, ez az egy kapocs a 

beszédhangsúly volt. Gluck törekvése, mint előzőleg már említettem, csupán a 

versre vonatkozólag őelőtte nagyrészt önkényes dallamhangsúly igazolása volt 

a beszédhangsúly által.  (Wagner 1983: 45) 

Ez persze nem jelenti azt, hogy a beszédhangsúly jelentené az egyetlen kapcsolatot 

beszéd és dallam között, hiszen akkor meglehetősen korlátozott eszköztár állna a 

zeneszerzők rendelkezésére. Itt újra Wagnert (1983) idézem, aki – nem meglepő módon – 

ezt is jól látta.  

Ha tehát a muzsikus, akinek csak a dallamilag megerősített, de önmagában 

természetes beszédhangsúly hűséges visszaadása volt a célja, ragaszkodott a 

beszédhangsúlyhoz, mint az egyetlen természetes és megértést szolgáló 

kapcsolathoz beszéd és dallam között, akkor ezzel a vers jellegét teljesen meg 

kellett szüntetnie, mert a versből a hangsúlyt, mint egyetlen kiemelendőt, kellett 

aláhúznia, és a többit, a képzelt prozódiai hangsúlyt vagy a végrímet, egyaránt 

el kellett ejtenie. (Wagner 1983: 46)  
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2.3.2. Az operák zenéjének általános jellemzői 

 

Bár a ’mi a zene’, ’mi határozza meg a zenét’ filozófiai eszmefuttatásra nem kívánok 

a dolgozatban kitérni, azt mindenképpen le kell szögezni, hogy a zene ’milyenségét’, amint 

azt Maróthy találóan megfogalmazta, „nem csupán két (egy hangmagassági és egy 

időtartambeli) paraméter, hanem a paraméterek sokasága lenne csak képes meghatározni” 

(Maróthy 1980: 19). 

Tudvalevő, hogy a drámában a szöveg és annak dramaturgiai szerkezete játssza az 

elsődleges szerepet; ezzel szemben a hordozóelem az operában a zene. A szereplők szájából 

elhangzó szavakat, gondolatokat, szövegrészeket mindig az azoknak keretet adó zenei 

környezet értelmezi. A zene adja meg a gondolatok ritmusát, érzékelteti az egymással 

összecsengő vagy éppen ellentétes érzelmeket, szándékokat (Váradi 2010). 

Wagner (1983) is azon az állásponton van, hogy a zene az opera esetében a kifejezés 

egyik eszköze, és éppen akkor merül fel probléma, ha ez megváltozik, és a dráma kerül át 

az eszköz kategóriába, a zenét pedig, mint a kifejezés célját aposztrofálják. Az ilyen 

felfogású zeneszerzők alárendelt szerepbe taszítják a szövegírókat, arra kényszerítve őket, 

hogy a szöveget már a kezdetektől a komponista zenei szempontjai szerint alkossák meg. Az 

ilyen álláspont szerint tehát az opera célja a zene, „és a dráma csak arra kellett, hogy a zene 

hatását megtámassza, kiterjessze, hogy a zene eszközként használhassa a szöveget” (Wagner 

1983: 8). 

Wagner véleményét osztván elmondhatjuk tehát, hogy hibás megközelítés az opera 

zenéjére, mint annak elsődleges céljára gondolni. A zene ebben a műfajban csak egyetlen, 

bár kétségtelenül kiemelkedően fontos eszköz a mondanivaló továbbításában (Wagner 

1983). Ha elválasztjuk annak feltételeitől, így elsősorban a szövegtől, akkor csak tisztán 

annak zenei tartalma hat a hallgatóra, elveszítve a szöveggel együtt megalkotott 

többletösszefüggéseket.   

Hangsúlyozom azonban, hogy ez korántsem jelenti azt, hogy a zene önmagában ne 

hordozna tartalmat. A dolgozatban bemutatott esetekből, példákból is látszik, hogy bizony 

előfordul, hogy egy silány, közhelyektől hemzsegő szövegkönyvből is komoly 
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mondanivalót sugalló opera készül, amihez gyakorlatilag az kell, hogy a zeneszerző 

„létrehozza azt a drámát, amiről a költő lemondott” (Wagner 1983: 10). 

Érdemes itt egy pillanatra kitekinteni a zenei hangok mibenlétére. A megszólaló 

természetes hangban, legyen szó akár hangszerekről, akár beszédről vagy énekről, 

különböző arányban találhatók rész- vagy más néven felhangok. Ennek megfelelően a zene 

akár a fehér fényhez is hasonlítható, ami sokféle egyéb színt olvaszt magába. Így nem is 

olyan meglepő, hogy bizonyos hangokhoz az ember könnyen társít színeket... A beszédben 

a felhangok nem olyan fontosak, mint például a hangszerekben, magát a szövegértést 

ugyanis lényegében nem befolyásolják, inkább a tájszólás vagy a dialektusok 

megkülönböztetésében játszanak szerepet. Ezzel szemben énekléskor vagy hangszeres játék 

esetében is a felhangok határozzák meg a ’színt’, azaz nagyban befolyásolják az előadás 

élvezeti értékét.  

A felhangok a hangközök jellegében, illetve a hangok együtthangzásában is komoly 

szerepet játszanak. Azoknak a hangoknak az együttes megszólalását halljuk ’szépnek’, 

tisztának, azaz konszonánsnak, amelyeknél sok az azonos felharmonikus (Wersényi és 

Hontvári 2008). Ezzel szemben ott, ahol a felharmonikusok többsége nem egyezik meg, 

hanem inkább súrlódnak egymással, ott disszonáns hangközről beszélünk, amit közel sem 

olyan kellemes hallgatni.  

Az operában a zene nemcsak az egyes hangok szintjén mutatkozik meg, hanem azok 

egésze (az énekesek és a zenekar együttesen) adják ki a valódi zenei tartalmat. Ennek 

megfelelően, ahogy azt Wagner (1983) is felismerte, a zeneszerzőnek úgy kell megtalálnia 

az egyes hangokat egy dallamsoron belül, hogy nem csupán az egyes vokálisok érzelmi 

tartalmával kell tisztában lennie, hanem azzal is, hogy az egyes vokálisok egymással milyen 

’rokonságban’ vannak, együtt milyen zenei tartalmat közvetítnek. 

Fricsay (2004) igen érzékletesen ragadja meg a zene különleges hatását, 

feldolgozásának egyediségét és egyben azt, miért is tölt be különleges szerepet az emberiség 

történelmében: 

A gondolat – a szellem terméke – az agy által találja meg az útját, és egy testi 

funkció, a nyelv mozgása által fejeződik ki. Fülünkbe jut, dobhártyánk rezgése 

agyunkhoz közvetíti, onnan pedig újra tudatunkhoz vezet titokzatos útja. Ily 

módon köt össze a beszéd két szellemet egymással. Van viszont egy másik út is 
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arra, hogy kifejezzük azt, ami megfog minket és amit érzünk – a művészet 

nyelve, ami nem szavakban beszél hozzánk, hanem színekben, vonalakban, 

dimenziókban, hangmagasságokban, ritmusban és dinamikában. E nyelvek 

közül a legsokoldalúbb, legtitokzatosabb, egyben legmagasztosabb a zene. 

(Fricsay 2004: 10) 

Itt is megjelenik az az elképzelés, miszerint a szellemi és érzelmi mondanivalók 

különbözőképpen működnek, hatnak az emberre, és pontosan az jelenti az opera egyik 

különlegességét, hogy egy műfajon belül egyesíti a gondolat és az érzelem eltérő nyelveit, 

ezáltal komplex élményt nyújtva az értő hallgatónak. 

Az opera zenéjének, zenei elemei alkotta egysége megértése érdekében érdemes egy 

pillantást vetni a műfaj zenei szempontú kialakulására. 

Az 1600-as években alakult ki az ún. monódia műfaja; ennek középpontjában egy 

szólóénekes kapott helyet (innen a név, ami egyszólamúságra utal), akit általában 

hangszeresek kísértek. Ez a műfaj hamarosan igen kedvelt lett szenvedélyessége és az egyéni 

érzelmek kifejezésének alkalmassága miatt.  

A monodikus stílusnak idővel különböző ágai alakultak ki, amelyek közül a beszéddel 

a stile recitativo volt a legszorosabb kapcsolatban, de természetesen zenei díszítések 

időnként itt is jelen voltak, megszakítva a deklamáló szakaszokat. Ezzel szemben olyan 

válfajai is kialakultak, ahol a zenére az előbbinél nagyobb hangsúly került. Ezek voltak az 

az ária, amit strófikus formák jellemeztek, valamint a végigkomponált forma, 

a szólómadrigál. Idővel a zeneszerzők a monodikus alfajok között átmenetet is képeztek, így 

például a reneszánsz dalok technikáján alapuló áriákba, illetve a madrigálokba is bele-

beleépítettek recitativós elemeket. 

A recitativo kidolgozása ebben az időszakban előremutató megoldást jelentett, ugyanis 

annak harmóniája hármashangzatokra épített, ezáltal a szabályozott disszonancia új 

megközelítésén alapult. Bár az nem jelentett benne újdonságot, hogy a dallam és a beszéd 

kölcsönhatásától függött, a kötetlen és a kötött ritmus, valamint a szabad disszonancia és a 

hármashangzatok harmóniája közötti ingadozása igazi újítás volt (Kelemen 2003). 

A későbbiekben a monódia intermezzók, azaz rövid drámai jelenetek hozzáadásával 

bővült, míg végül az 1600-as évek végére kialakult az opera, a nyitány, áriák, recitativók és 

együttesek egységes egészeként. Természetesen az opera zenei elemei folyamatosan 
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fejlődtek, így például már Monteverdi alatt kialakult az ún. recitativo arioso, az áriaszerű, 

dallamos recitativo, amit ismétlődő ritmus- és dallamszekvenciák jellemeztek. Az ária és a 

recitativo ilyen jellegű ’egybegyúrásával’ sikerült megtartani a szövegek világosságát, de 

egyben izgalmassá is tenni az eredetileg elég egysíkú recitativókat. 

Az operák korai szakaszában kifejezetten az énekes képességeire, vokális bravúrjaira 

helyezték a hangsúly, és ennek megfelelően a zeneszerzők az énekeseket, a szövegírók pedig 

a zeneszerzőket szolgálták ki, tehát a drámai-költői szándék jelentősen háttérbe szorult, 

amint azt Wagner (1983) is megjegyzi. 

Az énekesek az opera e korai szakaszában annyira képességeik csillogtatására 

helyezték a hangsúlyt, hogy gyakran a recitativót is „összefüggéstelen hangok káoszaként” 

énekelték, mindig a fekvésüknek kényelmes és előnyös hangokat kiemelve és kitartva. Így, 

amint azt Wagner megfogalmazza, „nem mint drámai előadó, hanem - mint jó gégefő és 

derekas tüdő tulajdonosa” tüntették fel inkább magukat (Wagner 1983: 195). Az énekesek 

’uralmának’ végül Gluck vetett véget, aki visszavezette az operát a szöveg fontosságának 

felismeréséhez (Wagner 1983). 

Az említett problémák ellenére, amint azt Fodor Géza (2012) is megjegyzik, a vokális 

művészet a XVIII. században még mentes volt a maníroktól, csakúgy, mint a görcsös, feszült 

énekléstől, így a szereplők megnyilvánulásai spontánnak hatottak. Ez a természetesség és 

spontaneitás egy nagyon fontos szempont, olyan, amire, pontosabban aminek hiányára 

napjainkban is sokszor utalnak, ha az opera műfaja szóba kerül. A cél eléréséhez alapvetően 

szükséges a zene és a szöveg közti szoros kapcsolat kialakítása, amit a későbbi fejezetek 

részletesebben is tárgyalnak majd. 

Ha dramaturgiai funkciójukat vizsgáljuk, az ária és a recitativo között alapvető 

különbséget fedezhetünk fel. Míg az előbbi esetén a szereplők érzéseiket, legmélyebb 

gondolataikat osztják meg a hallgatósággal (azaz nem magukkal, amint azt a műfaj kritikusai 

vélik), addig a recitativo a cselekvés társa, a történet szövetét annak segítségével tudja 

felgöngyölíteni a néző.  
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2.3.2.1. Ritmus és tempó 

 

A ritmus és a tempó mibenlétének meghatározása nem olyan könnyű feladat, mint 

amilyennek első hallásra tűnik. A Zenei zseblexikon megfogalmazása szerint a ritmus nem 

más, mint „a hangok és hangsúlyok időbeli elosztásának rendje a zenében” (Darvas 1978: 

201), a tempó pedig „a zene általános időtartamának meghatározása” (Darvas 1978: 232), 

ami megszabja a zene egységeinek egymáshoz való viszonyát. Fricsay (2004) ennek 

megfelelően úgy véli, hogy a tempóra semmiképp sem szabad puszta időmértékként 

gondolni, hiszen jóval több annál; magában foglalja a gyorsaságot, a ritmikus formálást, a 

pontosságot, a frazeálást, az agogikát, a dinamikát, valamint hangszíneket és kifejezéseket. 

Mindezeket még kiegészítik a külső akusztikai adottságok, és persze a kiválasztott 

hangszerek, vagy éppen énekhangok is (Fricsay 2004). 

A ritmus meghatározásának és mibenlétének összetettségére Maróthy (1980) 

ugyancsak kitér:  

A ritmika karakterét nehéz önállóan vizsgálni. Még ha egy adott ritmust csupán 

ütőhangszeren reprodukálok is, „jellege” elsősorban hangbeli paraméterektől 

függ: így magától a hangmagasságtól (ha az adott ütőhangszernek nincs is „ze-

nei” hangmagassága, magasságsávja mégis van), a hangszíntől, az időtartamtól 

mint hang-tényezőtől (szaggatott, „kizengő” stb.), a hangerőtől, végül a mind-

ezeket kombináló „hang-karaktertől”. (Maróthy 1980: 73) 

Ha nyelvészeti megközelítést alkalmazunk, akkor a beszédtempó vagy artikulációs 

tempó „az artikuláció tiszta idejére eső nyelvi jelek számát jelenti” (Gósy 2004: 203). 

A ritmus zenében betöltött szerepének fontosságát az opera kialakulásában is nyomon 

követhetjük, hiszen a görög énekbeszéd-költészetből kiinduló stile rappresentativo, ami az 

opera recitativójának egyik előfutára, a hanghoz képest a beszéd és a ritmus egységét 

helyezte előtérbe (Váradi 2010). 

A ritmus kapcsán meg szokás említeni a ritmikai frazeálást is, párhuzamba állítva azt 

a dallamival. Annak ellenére, hogy bizonyos fokig létező jelenségről beszélünk, visszautalva 

például a görög költészetre, ahol a metrikus verselést előszeretettel használták, nem szabad 

szem elől téveszteni azt, hogy a ritmikai frazeálás nem áll meg a maga lábán, szüksége van 

olyan eszközökre, mint a hangsúlyozás, a hangerő, vagy éppen a hangmagasság. Így lehet 
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az, hogy a verslábak mellett a szöveg szavainak értelmezésen alapuló hangsúlyozását is 

figyelembe kell venni, elkerülendő a „Hős vér - től piro - sult gyász - tér só - hajtva kö – 

szöntlek” jellegű tipikus skandálási hibát (Maróthy 1980). 

A ritmus és az egyéb szupraszegmentális elemek közötti határ azonban nem nevezhető 

élesnek. Például Gósy (2005) is beszámol arról, hogy „ha a kiejtett szavak beszédhangjainak, 

illetőleg szótagjainak az egymáshoz viszonyított időtartama, avagy ha a hangsúlyviszonyok 

megvalósítása nem megfelelő”, ritmuszavar következik be, azaz a hangsúly befolyásolhatja 

a szöveg ritmusát (Gósy 2005: 164). 

 

2.3.2.2. A dallam 

 

A dallam, ami a Zenei zseblexikon szerint „egymás után következő zenei hangok 

összefüggő egysége, amely Schönberg szavai szerint ’gondolatmenethez hasonló hatást 

kelt’” (Darvas 1978: 47), nyilvánvalóan elengedhetetlen ’kelléke’ minden operának. Lehet 

persze vitatkozni azon, hogy mikortól alkotnak az egymást követő zenei hangok valóban 

összefüggő egységet, azaz mikortól dallamos egy-egy hangsor, ennek vizsgálata azonban 

nem feladata a jelen dolgozatnak. 

Ha dallamról beszélünk, akkor, hasonlóképpen a ritmushoz, a beszéddallam 

fogalmáról sem szabad megfeledkeznünk, hiszen dallam zene nélkül is megvalósulhat. 

Fonetikai értelemben beszéddallam, intonáció vagy hanglejtésváltozás (korábban zenei 

hangsúly) a hangszalagok működésének eredménye. Úgy alakul ki, hogy változik a zönge 

alapfrekvenciája (F0) beszéd közben, így az egyes részek hol magasabban, hol 

alacsonyabban szólnak. Ez a hangmagasság-változás szemantikai és szintaktikai 

szempontból egyaránt fontos lehet, a beszélt nyelv jellegétől függően (Gósy 2004). 

Az intonáció egységeként az ún. intonációs frázist nevezhetjük meg, ami „választható 

előrészből, választható skálából és kötelező befejező részből áll” (Gósy 2004: 248). Mivel a 

magyar dallamrendszer a mondat jelentésével is kapcsolatban van, és azonos szavakból álló, 

de különböző dallamívű mondatok teljesen eltérő jelentéssel bírhatnak, a helyes intonáció 

megléte a beszédfolyamatban kimagasló szerepet tölt be. 
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Visszatérve a dallam zenei vizsgálatára, és arra, hogy mikortól nevezünk egy hangsort 

dallamnak, a közvélekedés szerint is az a dallamosság elsődleges kulcsa, hogy megragad-e 

a fülben. Wagner, akit talán nem a legfülbeszámóbb operák szerzőjeként ismerünk, a 

következőképp gondolkodott erről:  

Egy dallam viszont csak azáltal ragad meg a fülben, hogy van benne egy 

bizonyos melodikus mozzanat egy bizonyos ritmusban, mely ismétlődik; ha 

ilyen mozzanat vagy nem tér vissza, vagy azáltal válik felismerhetetlenné, hogy 

nem a ritmikailag megfelelő ütemrészre esik, akkor hiányzik a dallamból az az 

összekötő kapocs, ami valóban dallammá teszi - mint ahogy a szöveg is hasonló 

megkötöttségtől válik igazi verssé. (Wagner 1983: 47)  

Úgy gondolom, hogy Wagnernek ezen a téren is jó meglátásai voltak; és nem maradt 

meg ennyinél. Az operák és a dallam vonatkozásában talán legnagyobb érdeme az ún. 

vezémotívum (Leitmotiv) bevezetése. Várnai (1975) alapján a vezérmotívumos rendszer, 

amire kiváló példa A kékszakállú herceg vára, leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a mű főbb 

szereplői, legyenek azok tényleges személyek, vagy akár tárgyak, helyszínek, gondolatok, 

fogalmak, saját zenei megfelelőt kapnak, ami azok említésekor, megjelenésekor azonnal 

felcsendül. Így adhatnak ezek a motívumok egy fajta keretet a cselekménynek magának, 

ezzel válhat homogénné egy-egy zenei egység, festhető le zenei eszközökkel a történet 

fejlődése, kibontakozása. A vezérmotívumok hossza nincs szigorúan meghatározva: lehet 

egyetlen hang, akkord, de akár teljes dallamsor, vagy éppen egy bizonyos hangszín is. Sőt, 

még az sem feltétlenül igaz, hogy ezek a motívumok minden esetben teljesen azonos módon 

csendülnek-e fel; elképzelhető, hogy átritmizáláson, átharmonizáláson, kibontáson mennek 

át, lehet, hogy egyszer a vonósok, másszor a fúvósok hozzák őket, de a lényeg az, hogy 

mindig felismerhetők. Ez a felismerés az esetek többségében a közönség részéről egyáltalán 

nem tudatos, mégis érzik, mire is számíthatnak az ilyen motívumok megszólalásakor. Kitűnő 

példa erre Puccini Tosca című operája, ahol többek között Scarpia is rendelkezik egy ilyen 

sajátos motívummal, és bár az utolsó jelenetben a mit sem sejtő néző még abban 

reménykedhet, hogy Scarpia legyőzetett és a szerelmesek megmenekülhetnek, a kegyetlen 

rendőrfőnök zenei motívumának felhangzása azonnal szívszorító kétellyel tölti el, 

előrevetítve a tragikus végkifejletet. 

A dallamok kapcsán végezetül nem szabad elfeledkezni arról, hogy az operában, mint 

komplex zenei műfajban az egyes dallamok sokszor egymással párhuzamosan csendülnek 
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fel (gondoljunk csak a legegyszerűbb példára, az együttesekre). Ez egyben azt is jelenti, 

hogy a műfaj többdimenziós jellege nem „csak” a zene és a szöveg egyidejű megjelenéséből 

adódik (Maróthy 1980). Itt sokkal többről van szó: az aurális csatornába gyakran több 

dallam, szólam és akár több szöveges ’sáv’ érkezik be, és mivel maguk a dallamok is 

mondhatni „kétcsatornásak”, lévén, hogy külön tartalommal bíró hangból és ritmusból 

állnak össze, joggal állíthatjuk, hogy keresve sem találhatnánk az operánál komplexebb 

műfajt.  

 

2.3.2.3. A hangnem 

 

Peskó (2009) vélekedése szerint a hangnem karaktere és az ahhoz kapcsolható 

zenetörténeti hagyomány nem magyarázható az abszolút frekvenciamagassággal. A 

magyarázat sokkal inkább az előző generációk írásban lejegyzett, azaz tőlük örökölt 

benyomásokban rejtőzhet, amely benyomások részben objektív, részben viszont szubjektív 

okokhoz vezethetők vissza. Bár elismeri, hogy valószínűleg a szürreális okok túlsúlyban 

vannak a természettudományos háttérrel rendelkezőkhöz képest, a hangnemek jelentésének 

fejlődéstörténete igen közel viheti az embert a zene lényegéhez. Ez a fejlődés volt az, ami 

végül többek, így például Wagner és Bartók által előszeretettel alkalmazott 

hangnemszimbolika kibontakozásához vezetett (Peskó 2009). 

A hangnemszimbolika alkalmazása régre, még az ókori görögökhöz nyúlik vissza. Ők 

a zene, pontosabban a különféle hangnemek emberi lélekre gyakorolt hatását ethoszként 

emlegették. Az egyes hangnemekhez kapcsolt érzelmek azóta is általában változatlanok 

maradtak, így a C-dúr rendszerint örömet fejez ki, míg például a h-moll komorságot. 

(Wersényi és Hontvári 2008) A kékszakállú herceg vára című opera kezdőhangját Fricsay 

„egy fekete, félelmetes és romlással fenyegető” hangként jellemzi (Fricsay 2004: 40), sőt, 

ha Bartók életművét jobban ismerjük, az is kiderül, hogy ez a mű éppen azzal a la-mi-re-mi 

dallammenettel kezdődik, mint a Melódia a Négy siratóének című műből, megelőlegezve 

ezzel az opera végkimenetelét (Fodor G. 1983). Peskó rámutat arra is, hogy „a szűkített kvint 

hangköz kulcsfontosságú Bartók hangnemi világában. A fisz-moll (a mű kezdete), a C-dúr 

(a mű centruma, az Ötödik ajtó) és megint a fisz-moll (a mű vége) mintegy hidat képez az 

opera egész szerkezete felett” (Peskó: 2009: 139). 
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A szereplők hangfajának megválasztása ugyancsak ehhez a témához kötődik. Ugyanis 

az egyes hangfajok már önmagukban is jelentést hordozhatnak, főként akkor, ha párba 

állítják azokat egymással. Így például, amint arra Fodor Géza (2012) is rámutat, Händel 

Xerxes című operájában már az első pillanattól megjósolható a szereplők hangfajának 

ismeretében, hogy nem valószínű, hogy Xerxes végül Romildában leli meg élete szerelmét, 

ugyanis kettejük hangfekvése (kontratenor és szoprán) nem ’illik’ egymáshoz. Ezzel 

szemben Amasztrisz mezzoszopránja és Xerxes kontratenorja közelebbi rokonságot mutat 

zeneileg, amit a történet későbbi alakulása is megerősít. 

Úgy gondolom, ezek a példák jól érzékeltetik, hogy a hangnemválasztás korántsem 

véletlenszerű egy zenedarabnál, és ez az operákra különösen igaz. Az egyes hangokhoz, 

hangnemekhez, hangnempárokhoz köthető érzések, viszonyok ismerete és azok tudatos 

alkalmazása egy olyan eszköz a zeneszerző kezében, amivel a szöveg, a cselekmény és a 

zene kapcsolatát még szorosabbá teheti. 

 

2.3.3. Az operák zenéjének jellemzése fordítási szempontból 

 

Fordítási szempontból az operák zenei jellegzetességeinek ismerete elengedhetetlen, 

hiszen a szöveg és a zene egysége egyértelműen csak mindkét fél ismerete esetén valósítható 

meg. Ezért is jelent problémát, ha a célnyelvi szöveg készítője nem ért a zenéhez. 

A fordítói szempontok vizsgálata során már a kiinduláskor különbséget kell tennünk 

az énekelhető, illetve a feliratozási célokat szolgáló fordítások között. Bár mindkét esetben 

fontos a zene figyelembe vétele, egy énekelhető fordításnál nyilvánvalóan sokkal 

precízebben kell a zenére szabni a célnyelvi mondatokat, mint felirat készítésekor. 

Az opera alapvető elemeit, így a recitativókat, az áriákat és az együtteseket mindkét 

esetben érdemes külön kezelnie a fordítónak, ugyanis más megközelítést kívánnak meg. A 

zeneileg kevésbé összetett recitativók azok a részek, amelyekben a cselekmény szálai 

kibontakoznak, majd összeérnek, azaz a történet megértése szempontjából ezek a kulcsponti 

elemek. Ennélfogva itt a fordítónak maximálisan kell figyelnie arra, hogy a zene és a szöveg 

ritmikája összhangban legyen. Másrészt viszont, a recitativo zenei jellegzetességeiből 

adódóan egyéb zenei szempontokra olyan komolyan nem kell figyelmet fordítania, mivel a 
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recitativók általában énektechnikailag nem jelentenek igazi kihívást az énekeseknek, így 

akár a ’kellemetlenebb’ mássalhangzó-kombinációkkal is meg tudnak birkózni az opera 

ilyen szakaszaiban. 

Ezzel szemben egy ária már eltérő típusú megközelítést igényel. Az áriák, azaz az 

érzelmi mondanivaló fő tolmácsolói rendszerint énektechnikai bravúrokat is bőven 

megkívánnak; esetükben a fordítónak a legapróbb zenei szempontokra is figyelmet kell 

fordítania. Milyen magánhangzóra esik a kitartott hang? Vannak-e olyan futamok, ahol 

nagyon levegőtakarékosan kell énekelni? Melyek azok a hangok, amelyek az adott szereplő 

hangfekvésének tetejére esnek? És sorolhatnánk tovább azokat a kérdéseket, amelyeket 

érdemes a fordítói munka során felvetni. Ha ez nem történik meg, könnyen előfordulhat, 

hogy a fordítás végül kivitelezhetetlen lesz énektechnikai szempontból.  

Az együttesek vonatkozásában énekelhető fordítás esetén különleges zenei alapú 

kívánalom nincs; külön szólamként érdemes kezelni azokat, mintha különálló áriák 

lennének, csak arra kell figyelni, hogy ha a forrásnyelvi szövegben bizonyos szövegrészek 

egyszerre hangoznak el több szereplő szájából, akkor az a célnyelvi változatban is ekként 

valósuljon meg. 

A korábbiakban ismertetett hangnemszimbolika természetesen ugyancsak az 

énekelhető fordítás sajátja. Azaz ha a fordító tudja, hogy a zeneszerző élt a 

hangnemszimbolika eszközével, akkor neki is a tőle telhető legtöbbet meg kell tennie azért, 

hogy az a célnyelvi változatban is megvalósuljon, azaz a mű szempontjából fontos 

szó/kifejezés/motívum és dallam/ritmus alkotta párok a fordításban is párt alkossanak. 

Felirat készítésekor a zenei szempontok természetesen visszafogottabbak. A 

recitativók és áriák funkciójának különválasztása azonban itt is fontos. Az előbbieknél 

általában nem szükséges a fordítónak túl nagy hangsúlyt fektetnie a zeneiség visszaadására, 

hiszen a recitativók zenéje nem annyira dallamos vagy központi jelentőségű, hogy azt a 

szövegnek vissza kellene tükröznie. Az áriák kapcsán azonban már más a helyzet. Itt 

érdemes a lehetőségekhez képest a zenét is követni, például pergő szöveg alá pergőnek ható 

feliratot tenni, hogy így a nézőnek a szemén és a fülén keresztül beérkező információk 

harmonikus egészet alkossanak. Ugyanezért fontos az ismétléseket is megjeleníteni, mert 

kevés annál zavaróbbat lehet elképzelni egy operaházban (pedig ez sajnos gyakran 
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megtörténik), mint amikor az énekes hosszasan énekel, de folyamatosan az utolsó 

szövegrész olvasható annak okán, hogy az utolsó 6-8 sor úgyis csak ismétlés. Az a néző, aki 

nem ismeri annyira az operát vagy a helyi feliratozási gyakorlatot, azt hiheti, hogy elaludt a 

feliratozó vagy elromlott a kivetítő, ő pedig lemarad valamilyen fontos információról. Tehát, 

még ha feleslegesnek tűnik is az ismétlések újbóli kivetítése, a néző szempontjából 

korántsem az, ráadásul a zene és a szöveg közti harmónia is megmarad.  

 

2.3.4. Az „érinthetetlenség”, avagy operák zenéjének kezelése általában, illetve 

Magyarországon 

 

Általában véve alapfeltétel, hogy a szöveg kedvéért a kottaképen változtatni nem 

szabad. Természetesen vannak olyan operák, melyeknél – stílusukból, jellegükből adódóan 

– szövegtől függetlenül is bevett gyakorlat a zenei elemek, futamok bizonyos módosítása, 

de ezek a módosítások is csak bizonyos keretek között mehetnek végbe. Erre egy egyszerű 

példaként szolgálhat a Rózsa-ária eleje Mozart Figarójából, ahol a megjelenített szakasz 

utolsó előtti hangját kétféleképpen szokás énekelni: vagy az eredeti változat szerint (E) vagy 

úgy, hogy az utolsó hang (E) előtt inkább F-et énekel az énekes. 

  

2. kottapélda 

Mozart/Da Ponte: Figaro házassága, Rózsa-ária (részlet; magyar ford.: Vidor Dezső) 

 

Mindazonáltal énekesi szempontból az érinthetetlenség ’szabályát’ érdemes lazábban 

kezelni, hiszen a színpad igénye szinte mindent felülír. A tolmácsoláshoz hasonlóan, az 

énekesnél is annak kell az elsődleges szempontnak lennie, hogy a mű üzenete eljusson a 
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közönséghez. Ha azonban ehhez némiképp torzítania kell például a ritmikán vagy a 

levegővétel helyén, akkor az – hacsak nem dúlja fel a darab teljes rendjét – helyénvaló kell, 

hogy legyen. Természetesen ez szerzőtől és darabtól egyaránt függ. A korai operaszerzők 

ugyanis a kottába leírtakat nem szabályként, hanem inkább iránymutatásként értelmezték, 

attól el lehetett térni, és ezzel a lehetőséggel éltek is. Mások viszont, mint például Wagner 

már olyannyira tudatosan alkottak, hogy minden egyes hangnak, hangsúlynak, szünetnek 

pontosan megszerkesztett, meghatározott helye és funkciója lett, így egy Wagner-darabban 

az énekes nem élhet olyan módosításokkal, mint például egy Mozart-opera recitativós részei 

előadásakor.  

 

2.4. A szöveg és a zene kapcsolata 

2.4.1. A szöveg és a zene kapcsolatának alakulása 

 

A szöveg és a zene kapcsolatának boncolgatásakor érdemes visszatekinteni az operák 

első megnevezésére: dramma per musica; ez annyit tesz, zene általi dráma, ami arra utal, 

hogy a zene az, ami drámává lényegíti a művet, a szövegkönyvet, vagy, amint azt Huszár is 

megfogalmazta, „a zene átlényegíti mindazt, amit birtokába vesz” (Huszár 1970: 15). Ez a 

más-lényegűség az opera és dráma műfajai közt a döntő különbség.  

A szöveg és a zene kapcsolatával, a melyik fontosabb kérdéskörrel a Peskó által idézett 

(2009) világhírű francia zeneszerző és karmester, Pierre Boulez is foglalkozott. Véleménye 

szerint az opera történetét mindig is jellemezték bizonyos hullámzások, mindig eltérőképpen 

ítélték meg, hogy mi a fontos: a nyelv, a cselekmény vagy a zene. Példaként felhozza, hogy 

az opera „gyermekkorában”, a XVII. században, a librettó fontosabb, meghatározóbb 

elemnek számított a zenénél. Ekkor még a zenei forma maga sem volt olyan szigorú.  

Később, a XIX. század második felétől megfigyelhető, hogy a zene felé helyeződik át 

a hangsúly a szövegről, ami nem jelenti azt, hogy a szöveg elveszítené jelentőségét, de az 

kétségtelenül igaz, hogy az opera végeredménye fölötti kontroll a zeneszerzők kezében van, 

ami abban is megnyilvánul, hogy ami korábban csak elvétve fordult elő, azaz, hogy a 

zeneszerző részben vagy egészben maga írja a szövegkönyvet, komolyan beleszól a librettó 

szövegezésébe, egyre elfogadottabbá válik (ld. Verdi, Berlioz vagy Wagner példáját) 

(Desblache 2007). 
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A zene-szöveg vita kapcsán Boulez rámutat arra, hogy sosem lehet az operánál 

eldönteni, melyik is lesz a tényleges „győztes”, hiszen ezeknek az összetevőknek a 

fontossága időről-időre, helyzetről-helyzetre változik egy-egy operán belül is, azaz hol a 

zene veszi át a hangsúlyosabb szerepet, hol pedig a szöveg. 

Azt hiszem, itt általános formaproblémáról van szó, nem arról, hogy akkor most 

lesz-e ének, vagy nem lesz ének; valamint információs problémáról is. A 

klasszikus kor operáit, kantátáit vagy oratóriumait vizsgálva világos az 

információs probléma. Ha információt akarnak előtérbe helyezni, a zene a 

legkevésbé fontos: a zene itt csupán hullám, a szöveg, a recitativo hordozója. Ha 

azonban a drámai helyzetről akar informálni, valamely reflektáló momentumról, 

valamely érzésről, vagy egy hangulatról akar beszámolni, vagy ezekre akar 

reflektálni, akkor az ének fontosabb, a szöveg pedig kevésbé. Az ember többé-

kevésbé ismeri az irányt, az információ minősége sokkal fontosabb a 

mennyiségénél. 

Véleményem szerint az operában az ének és a hangszeres kíséret egyaránt az 

információ szolgálatában álló funkció. Ha az információ mennyiségét tekintjük, 

a zenei aspektus veszít jelentőségéből, a vokális eszközök – túl a hangszépségen 

is – minden más szempontból fontosak. Ha viszont az információk minősége 

érdekel bennünket, akkor az egyaránt kötődik a forma, a hangszerek és a vokális 

technika tisztaságához. (idézi: Peskó 2009:67) 

 

A zene és a szöveg kapcsolata szélesebb értelemben véve a zene és a színpadon történő 

események kapcsolatát is feltételezi. Mint ismeretes, Wagner számára az operában rejlő e 

különleges és komplex viszonyrendszer, kölcsönhatás-hálózat kiemelkedő jelentőséggel 

bírt. Az 1850-ben Liszt Ferencnek küldött szcenikai előírásai végén a következőket 

olvashatjuk: „A szcenáriumot nemcsak a szövegkönyvből, hanem a partitúrából is kell 

összeállítani, amelyben – a zenével összefüggésben – minden pontosan meg van adva. A 

cselekménymozzanatoknak a zenével való egybeesését a legszigorúbban be kell tartani” 

(idézi: Fodor G. 2009: 213). A Wagnerre oly jellemző, ellentmondást nem ismerő utasításból 

egyértelműen kiviláglik, hogy a zene, a szöveg és a cselekmény koherenciája számára 

elsődleges fontosságú volt. 
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2.4.2. A zene és a szöveg alkotta egység többletértékének bemutatása 

 

Fricsay (2004) megfogalmazása szerint az operában, ahol az emberi hang és szöveg 

összekapcsolódik, a zene bárki számára könnyebben érthetővé válik, szemben azzal az 

esettel, amikor „csak abszolút” zene szól hozzánk, annak titkát és megfogalmazhatatlan 

élményét ugyanis csak avatottak érthetik meg. 

Amint arra Peskó (2009) Mozart munkásságának elemzése során rámutat, zenei 

szempontból adva vannak a kvintkörben elrendezett hangnemek, amelyek különféle, 

funkcióiknak megfelelő kapcsolatteremtő lehetőségekkel rendelkeznek. Példának okáért egy 

dúr-moll párhuzam, egy domináns vagy éppen szubdomináns reláció mind-mind más drámai 

viszonyra engedhet következtetni. A cselekmény szempontjából ott vannak az egyes 

szereplők, különféle társadalmi hovatartozással, pszichés állapottal, valamint a köztük 

található viszonyrendszerrel. Az eredetileg csupán zenei összhangzattani funkciók 

megfelelő megválasztásával, azok a szöveg megfelelő pontjaihoz rendelésével Mozart igazi 

dramaturgiai viszonyokat hoz létre, azaz strukturális alapon ötvözi a librettót és a zenét. 

Wagner zene és szöveg szimbiózisa kapcsán megnyilatkozó zsenijét sokan méltatták, 

ami nem meglepő, hisz talán nála jelenik meg minden eddiginél nyilvánvalóbb módon e két 

alkotóelem igazi egysége. Thomas Mann A bolygó hollandi kapcsán a következő szavakkal 

illette a zeneszerző művét: „Ezek énekelhető verssorok, de korábban még sohasem bíztak 

ennyire bonyolult, lelkileg ennyire összekuszálódott anyagot az énekre. Milyen 

összefonódása ez a kettősségnek, milyen mély bepillantás egy érzelem lelki mélységeibe!”  

(idézi: Rappl 1976: 12). 

Wagner az operák alkotását tudatos tevékenységként élte meg, és a műfajról szóló 

írásaiban annak fontos jellemzőiről, így a zene és szöveg kapcsolatáról így emlékezett meg: 

A legfontosabb, jellegzetesen zenei, operaszerzői problémák, amelyeknek 

kifejtésére és zeneszerzői hajlamának megfelelő - sőt saját, már tudatosodó 

komponista terveit, a felismert zeneszerzői utat előre igazoló - interpretálására 

Wagner e művében vállalkozott: (1) a vershangsúly és a dallamritmus újfajta 

kapcsolata, összebékítése a szabad ritmus jegyében, (2) az önálló, öntörvényű 

ária-formák füzére helyett ,,költői és zenei periódusok” hangnemileg orientált 

szerves folyamata, mint az új opera zenei formájának alapelve, (3) a drámai hely 

és idő egységének megteremtése a jelenre, múltra, jövőre utaló zenei motívumok 

hálója révén.  (Wagner 1983: 7) 
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Bár Szegedy-Maszák (2005) szerint „az opera esetében gyakran inkább feszültséget, 

mintsem összhangot lehet látni szöveg s zene között” (Szegedy-Maszák, 2005: 59). Úgy 

vélem, ebben a meglátásban van némi igazság, hiszen valóban sokszor tapasztalható az, hogy 

a zene és a szöveg között nem ideális, harmonikus a kapcsolat, de ez jól sikerült operákra 

sokkal kevésbé jellemző. Az operairodalom valóban időtálló, jeles alkotásaiban a szöveg és 

a zene közti összhang az esetek többségében egyértelműen megvalósul. 

 

2.5. Az operafordítás 

2.5.1. Az operafordítás célja 

 

Desblache (2004) véleménye szerint az operafordítás, ugyanúgy, mint az operák 

története általában, a hűtlenségről szól. Érti ezalatt azt, hogy egy opera esetében a fordítás, 

már amennyiben a zene által felállított korlátokon belül marad, követelményeinek eleget 

tesz, akkor csakúgy, mint a történetek szereplői, hűtlen lesz, mégpedig a szöveghez, annak 

jellegzetességeihez.  

Az énekelt fordítás esetében a cél az azonos, vagy hasonló hatás elérése (Newmark 

1981), hiszen, amint arra Burton és Holden (2005) is utal, amíg a fordítás fordításnak is 

hangzik, nem felel meg a célnak. Ennek megfelelően Desblache (2004) érvelése szerint nem 

minden esetben fontos a szöveghűség megléte az operáknál, mivel például a vígoperáknál a 

szórakoztató érték az elsődleges, azaz ott a célnyelvi szöveg akár jelentős eltéréseket is 

mutathat a forrásnyelvihez képest. Ezt az álláspontot Low (2002) is osztja, bár más okból. 

Szerinte a zenei korlátok annyira megkötik a fordító kezét, hogy ha a szemantikai pontosság 

terén nem kap a szokásosnál nagyobb szabadságot, akkor nem sikerülhet megalkotni a 

célnyelvi szöveget. Ennek kapcsán Weaver (2010) az operafordítók feladatát az artisták 

egyensúlyozásához hasonlította, tekintettel a rengeteg szempontra és kötöttségre, amit 

figyelembe kell venniük.  

Bár a szakemberek érvei nyomósak, azt gondolom, hogy általános következtetésként 

semmiképpen sem szabad leírni, hogy az opera egy ’hűtlen műfaj’, hiszen számos jól sikerült 

operafordítással találkozhat az ember. Azt azonban el kell ismerni, hogy a hűtlenség 
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valószínűsége egy opera kapcsán fokozottabban él, mint bármilyen egyéb műfajnál. A 

dolgozat egyik célja éppen e hűtlenség fokának, valamint okainak feltérképezése. 

Az operaéneklés nyelve már jó ideje kérdéseket vet fel, és annak megfelelően, hogy 

éppen az anyanyelvi vagy az eredeti nyelvű éneklés támogatói vannak túlsúlyban, hol ez, 

hol az tekinthető követendő példának világszerte. 

A műfaj történetének kezdetén az egyes nyelvi változatok nem sokkal a darabok 

megszületését követően elkészültek, hiszen nem lehetett elvárni a társadalom különféle 

rétegeit képviselő közönségtől, hogy anyanyelvükön felül németül, olaszul, franciául, vagy 

netán oroszul egyaránt értsenek. Ráadásul akkoriban azok a technikai lehetőségek sem 

voltak adottak, amik napjainkban, tehát a tényleges megértés és műélvezet egyik kulcsa a 

megfelelő fordítás volt. Ekkoriban azonban természetesen még nem beszélhettünk 

klasszikus értelemben vett fordításokról.  

A 18. századi operák szövegei… sohasem valódi fordítások, hanem adaptálások, sőt, 

sokszor magyarítások, vagyis magyar viszonyokra aktualizált átírások, csak nem oly 

mértékben, mint a drámai műveknél, mert a zene sok tekintetben megköti a magyar 

színpadra alkalmazó kezét. Ugyancsak általános jellegzetességük, hogy a francia és 

olasz librettókat nem az eredeti nyelvből „fordítják”, hanem német 

szövegváltozataikat használják fel közvetítőként. (Várnai 1984:26)  

Természetesen idővel a fordítások egyre jobban sikerültek, de a kérdés továbbra is 

megmaradt: eredeti nyelven avagy anyanyelven? Bár 1970-ben Huszár Klára (1970) úgy 

fogalmazott, hogy „minden ország operai gyakorlatában vitathatatlan, hogy a műveknek az 

előadást produkáló nemzet nyelvén kell megszólalniuk” (Huszár 1970: 160), és kivételként 

csak azokat a művészeti eseményeket jelölte meg, melyeken vendégművészek is 

közreműködtek, addig a nyolcvanas években változott a helyzet. Napjainkban az azóta 

uralkodó, eredeti nyelvet preferáló operajátszás jelenti a fő csapásirányt, de egyre többször 

hallani arról, hogy talán érdemes lenne újra bevezetni a magyar nyelvű énekelhető változatok 

használatát. Nézzük, milyen érveket hoznak fel az ilyen (egyébként nemzetközi szinten is 

megjelenő) kezdeményezések mellett, illetve ellen. 
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2.5.1.1. Érvek az anyanyelven történő éneklés mellett 

 

Az anyanyelvi játszás támogatói több érvvel is rendelkeznek az operák anyanyelvi 

éneklése mellett. Alan Opie baritonista például a Peter Moores Foundation weboldalán a 

következőket írja az anyanyelven történő éneklésről: „Az opera anyanyelvi éneklésre hív. 

Semmi sem hasonlítható hozzá, ha azt szeretnénk, hogy eljusson a hallgatósághoz” 

(http://www.pmf.org.uk/pag_recording.php; ford.: Bozsik Gy.). 

Az emellett szóló első és egyben legfontosabb érv a megértést helyezi előtérbe, 

mondván, hogy egészen más üzenet jut el egy opera hallgatójához annak megfelelően, hogy 

az illető érti-e a szöveget vagy sem. Amennyiben az operát anyanyelvünkön halljuk, egyrészt 

jobban megértjük a szöveget, másrészt jobban bele tudjuk élni magunkat a cselekménybe, 

jobban át tudjuk érezni a szereplők helyzetét.  

Bár ez első hallásra evidensnek tűnik, elhangoznak olyan vélemények is, miszerint a 

zene már önmagában mondanivalót hordoz, így a szöveg, az abban rejlő szavak, kifejezések, 

fordulatok pontos kihallása nélkül, csupán a történet nagy körvonalakban történő ismerete 

mellett másod- vagy akár sokadlagos jelentőségű.  

Ennek megcáfolásának érzékletes példájára került sor 2014 januárjában, amikor egy, 

az opera témáját, benne az anyanyelven történő éneklés indokolt voltát boncolgató 

konferencián az előadó, Csákovics Lajos, aki maga is operafordító, egy rövid kísérletet 

mutatott be. A „kísérlet” során a hallgatóság kétszer hallgathatta meg ugyanazt az áriát: 

először eredeti nyelven, majd ezt követően magyarul. A hallgatók reakcióiból, 

hozzászólásaiból egyértelműen kiviláglott, hogy valamennyien a magyar nyelvű változatot 

élvezték jobban, mivel ott pontosan, mondhatni „tudatosan”, nem csupán vázlatosan és 

ösztönösen érezték a mondanivalót. És valóban: ha az ösztönös és a „tudatos” érzelem 

együttesen van jelen, az minden bizonnyal erőteljesebb hatással bír. Gondoljunk csak bele: 

vajon élvezetes lehet-e egy Goethe-vers, jelen esetben a Der Erlkönig eredeti formájában 

egy németül nem tudónak, ha ismeri annak mondanivalóját? Ha mindössze ennyit olvas: 

„Dem Vater grausets, er reitet geschwind,/Er hält in Armen das ächzende Kind,/Erreicht den 

Hof mit Mühe und Not;/In seinen Armen das Kind war tot.”? Nem valószínű. Még akkor 

sem, ha tetszetős annak ritmusa és az egymás után helyezett szavak dallama. Ezzel szemben 

http://www.pmf.org.uk/pag_recording.php
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Vas István fordítása akkor is minden egyes olvasáskor szíven üt, ha a vers történetével már 

korábban megismerkedtünk: „Borzongva az apa üget tovább,/karolja nyöszörgő kisfiát,/a 

ház kapuján bajjal bedobog:/karjában a gyermek már halott.” 

Rendben, mondják sokan, ez egy valós érv, de szerencsére már van olyan technikai 

megoldás, amellyel egy eredeti nyelvű előadáshoz is társulhat – többé-kevésbé – tökéletes 

szövegértés: a felirat. Első hallásra ez az érv nyomósnak tűnik, hiszen valóban: feliratozás 

esetén a hallgató a színpad fölött (surtitle) vagy az előtte levő szék háttámlájában elhelyezett 

kivetítőn anyanyelvén olvashatja az színpadon elhangzottakat.  

De vajon valóban? Valóban azt olvashatják az operalátogatók, ami a színpadon 

elhangzik? Nem feltétlenül. Az operaházi, színházi feliratozásnak egyelőre még nem 

léteznek berögzült szabályai, szokásai, így az egyes operaházak eltérő megközelítéseket 

használnak: vannak, akik egyszerűen tömörítik, összefoglalják az énekesek mondatait, 

mások szó szerint „leközlik” a librettó teljes fordítását, illetve olyanok is vannak, akik új 

szöveget írnak a célnyelven különféle dramaturgiai szempontok figyelembe vételével.  

A fentiek alapján az első megoldás nyilván nem sok hozzáadott értéket képvisel, csak 

azon nézők számára jelent pozitívumot, akik egyáltalán nem ismerik az adott opera 

történetét. A második, bár teljesnek hangzik, nyilván nem az, hiszen az együttesek esetében 

döntésre kell jutni abban, hogy mely szereplő vagy esetleg szereplők azok, akiknek 

megszólalásait, gondolatait kivetítik, azaz egyértelműen lesznek olyan sorok, melyek nem 

jelennek meg olvasható formátumban. Továbbá arról sem szabad megfeledkezni, hogy a 

gyors tempójú, pörgős szövegű részek esetében az olvasás sebességét meghaladhatja a 

vetítésé, azaz nem feltétlenül tud minden néző minden sort elolvasni. A felsorolt megoldások 

közül a harmadik jelenti általában a feliratozás legjobb módját, itt ugyanis általában olyan 

szöveget írnak a feliratkészítők (azaz nem a fordítók), ami megpróbálja az eredeti szöveg 

jellegzetességeit szigorú mennyiségi korlátok mellett a zenével harmonikusan a hallgató 

(olvasó) felé továbbítani. Ez tehát szinte tökéletes megoldás; de csak szinte.  

Azt gondolom, az operafeliratok témájának kettősségének megvilágításához érdemes 

megvizsgálnunk az ismétlések szükségességének kérdéskörét. Miről is van szó? Az operákat 

alapvetően jellemzi, hogy elsősorban az áriákban és az együttesekben előszeretettel élnek az 

ismétlés eszközével, és nem ritka, hogy egyes sorokat hatszor-nyolcszor is elénekelnek. A 
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feliratozók egy része ilyenkor egyszerűen kihagyja az ismétlést, örülve, hogy ezzel is helyet 

tudott megtakarítani, valamint hogy a közönségnek lehetősége nyílik a színpadon zajló 

cselekményt követni.  

Az érvelés logikusnak hangzik, hiszen a felirattal egy színpadi játékot is alkalmazó 

műfaj szövegének megértését akarjuk segíteni, de a segítséghez el kell vonni a figyelmet a 

színpadról, azaz a nézőt veszteség éri, hiszen az opera, műfajából adódóan színpadon 

játszódik, azaz a színpadi játék látványa is hozzájárul a mű teljes egészéhez. Ez azonban 

kevéssé élvezhető, ha az ember időről-időre, netán folyamatosan a kivetítőre kénytelen 

pillantani annak érdekében, hogy megértse, mi is folyik a színpadon. Amennyiben azonban 

ezt minimálisra szeretnénk csökkenteni, a műfaj másik fontos alapelemével, a zenével veszíti 

el a szöveg a szoros kapcsolatot, hiszen ha nem jelenik meg az ismétlés a feliratban, 

megszakad az a harmónia, amit egyébként még ilyen kivetített formában is el lehet érni a 

szöveg és a zene között. Amit tehát az egyik oldalon megnyertük, elveszítettük a másikon.  

Továbbá azt sem szabad elfelejteni, hogy a zenében, illetve zenébe ágyazva az ismétlés 

nem kelt repetitív hatást. Önmagában egymás után ugyanazokat a mondatokat olvasni 

valóban unalmas lehet, de a feliratot mindig az előadással együtt, jelen esetben a zenével 

együtt fogadja be a néző, és a zene érzelmi töltete annyi többletet ad az ilyen ismételten 

megjelenő sorokhoz, hogy nem érezzük azokat feleslegesnek.  

A színpadon zajló események, pontosabban az énekesekre forduló figyelem nem 

csupán a mozgás és a szűkebb értelemben vett cselekmény követése miatt fontos. Mivel a 

természetes kommunikáció során a beszélők közti kapcsolatot egyaránt jellemzi vizuális és 

auditív kapcsolat, a beszédmegértés kapcsán a ritmusészlelés mellett a vizuális észlelésről 

sem szabad megfeledkezni. Ez a hallási feldolgozással egyidőben történik, gyakorlatilag a 

beszélő beszédképzésének, artikulációjának vizuális megjelenését követve. Amennyiben 

egy beszélgetés vagy akár előadás közben az interakcióban résztvevő személy nem látja a 

beszélő (énekes) száját, artikulációját, fontos inputtól esik el, aminek következtében romlik 

a beszédmegértés. Erre kiváló példát jelentenek a szinkrontolmácsok, akiknek sokkal 

nehezebb a tolmácsolási feladat ellátása olyan esetekben, amikor nem látják az előadót, még 

akkor is, ha a hang a fejhallgatójukba tökéletes minőségben érkezik be. Ezért van az, hogy 

profi események során, amennyiben előre sejteni lehet, hogy a beszélő nem vagy nem jól 
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fog látszódni a tolmácskabinból, a tolmácsok kameraképet kapnak, amin követhetik a 

beszélők artikulációjának vizuális megnyilvánulását is. Az énekest tehát érdemes nézni 

ahhoz, hogy megértsük, mit mond – már amennyiben az anyanyelvünkön, vagy számunkra 

ismerős nyelven szólal meg. 

Visszatérve a feliratozás operaházi célú felhasználására, érdemes arra is vetni egy 

pillantást, mi történik egy adott szöveg feldolgozásakor annak függvényében, hogy az 

olvasás vagy hallás útján kerül feldolgozásra. 

Chrystal (1998) az olvasás („szemmel” és nem „füllel”, azaz a szavak kimondását 

nélkülöző olvasás) kapcsán a következő folyamatot írja le: „Az olvasó vizuális elemzési 

folyamatban azonosítja a betűket, és grafikus kódokat (grafémákat) társít hozzájuk. Az így 

keletkezett vizuális mintázatokat szavakként azonosítja, majd szemantikai értelmezéssel köti 

össze őket” (Chrystal 1998: 264). Steiner (2005) ugyanennek a folyamatnak az 

ideggyógyászati formáját is ismerteti: „amikor olvasunk egy szót, a bal agyfélteke hátsó 

részében elhelyezkedő agytekervény, a gyrus angularis ingert kap az elsődleges 

látókéregből. Miután mintegy áthalad ezen a „transzformátoron”, a Wernicke-területen 

előhívja az illető szónak megfelelő hangképet” (Steiner 2005: 247). Az olvasás során tehát 

elsőként a vizuális úton, optikai elemzés során befogadott betűsorok dekódolása megy 

végbe, amit a betűknek a megfelelő beszédhangokkal való megfeleltetése, illetve a szavak 

szegmentálása követ. A második szakasz képviseli a megértési folyamatot, amikor az olvasó 

felismeri a szegmentált szó morfológiai struktúráját és azonosítja a jelentést. A néma és a 

hangos olvasásnak egymástól eltérő agyi folyamata van, ugyanis míg az előbbinél 

elsősorban az agy vizuális feldolgozó területe aktiválódik, addig az utóbbinál a 

beszédfeldolgozó terület lép inkább működésbe (Gósy 2005). 

Ezzel szemben a hallás utáni megértés folyamata némiképp eltérő. Ha hallunk egy 

szót, annak akusztikai hullámformája a fülön keresztül a hallóközpontba jut, majd a 

Wernicke-területre kerül, ahol a hangsor, majd annak akusztikai tartalma feldolgozódik 

(Gósy 2005). Itt tehát egy alapvetően érzékelési folyamatról van szó, ahol a hanginger 

információt hordozó struktúrája közvetlenül, nem pedig közvetetten váltja ki az idegi választ 

(Chrystal 1998). Ebben az esetben tehát valószínűleg gyorsabb és direktebb a szöveg 

megértése, mint olvasás esetén. 
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A beszédmegértés során első lépésként a nyelvi kódok rendszerének megfelelő 

hangjelenségek észlelésére kerül sor, amit ennek a kódrendszernek az értelmezése követ. 

Mindkettő több fokozatból épül fel. A folyamat első szakasza során a beszédhangok és a 

hangkapcsolatok felismerése történik meg, a másodikban pedig a szavak, mondatok, szöveg 

megértése következik. Ez már tehát megértés, nem észlelés. Fontos kiemelni, hogy a 

beszédmegértés komplex folyamat, nem válik szét a beszéd értelmes és értelem nélküli 

egységekre (Gósy 2005). Ez egyben azt is jelenti, hogy a hallás utáni beszédmegértés során 

a hallgató mindig értelmes egységeket kíván hallani, ennek megfelelően szelektálja ki a 

zörejhangokat, egyéb zavaró jelenségeket és alakítja az értelmes irányába a megértési 

folyamat során a hallottakat. Ezért is fontos, hogy az énekesek valóban hangsúlyt 

fektessenek a szöveg megfelelő ritmizálására, az egyes részek szegmentálására és 

természetesen az artikulációra, hiszen könnyen félrevezethetik a hallgatót, aki például 

Puccini Toscájában a nyikordul helyett könnyedén a kordul szóra asszociálhat a hangsúly 

helytelen elhelyezése esetén, ezzel teljesen félrevezetve magát.  

  3. kottapélda 

Tosca: Levélária (részlet) 

 

A fenti 2. kottapéldában a felső sorban a Nádasdy Kálmán-féle magyar szöveget 

tüntettem fel, míg alatta Baranyi Ferenc egy szövegjavaslatát. Ez utóbbi esetében a fordítás 

(amennyiben alkalmazták volna) ritmusmódosítást is magával vont volna, ugyanis az eredeti 

két nyolcad (GG, itt: nyí-lik) helyett egy negyedet kellett volna énekelni (-dult). A probléma 

nem is elsősorban ez lett volna ezzel a szövegváltozattal, hanem az, hogy a crescendo hatását 

fokozandó az énekesek könnyen hangsúlyossá tehetik az említett G hango(ka)t, ezáltal a dult 

szótag félreértésre okot adható hangsúlyt kaphat, amint az az előbbiekben említettem.  

A beszélő/hallgató bizonytalan annak eldöntésében, hogy a kontextusától megfosztott 

szót/szókapcsolatot miképpen szegmentálja (Gósy 2005). Természetesen egy opera kapcsán 
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nem beszélhetünk a kontextus hiányáról, nehezített értelmezési, beszédmegértési 

környezetről azonban igen. Ez azt jelenti, hogy a szövegírónak/fordítónak és az énekesnek 

minden tőlük telhetőt meg kell tenniük azért, hogy a szöveg szegmentálásában segítsenek a 

hallgatóságnak. Ehhez az elsődleges eszköz a szöveg megfelelő ritmizálása, azaz jelen 

esetben a beszédritmus és a zenei ritmus összehangolása, a szünetek problémamentes 

kezelése (ami alatt elsősorban azt értem, hogy szavakon belül ne legyen szünet, hiszen az 

megszakítja a hangkapcsolatok felismerésének folyamatát), illetve azonos magán- illetve 

mássalhangzók egymást követő, szomszédos (szóvég-szókezdet) alkalmazásának 

elkerülése. 

Gósy (2005) Lehiste alapján megállapítja, hogy az elemi percepciós egység a szótag. 

Ez sajnos az operák dekódolásában nem előnyös, ugyanis gyakran előfordul, hogy egy-egy 

szótagot többszörösen is hajlítanak az énekesek (pl. lá-ány-ka-a-ró-ó-(zsa-a)), ami azt 

eredményezi, hogy az eredeti szótag a hajlítás második felében már egyetlen magánhangzóra 

redukálódik (ami magas fekvés esetén könnyen torzulhat is). Ilyenkor a nézőnek/hallgatónak 

el kell tudnia dönteni, hogy vajon egyetlen szótagot fed-e a hajlításban résztvevő egység, 

vagy esetleg arról van szó, hogy két azonos magánhangzó került egymás mellé (lányka rózsa 

vs. lányka a rózsa vs. lány karó (zsa)). 

De térjünk vissza a hallás utáni beszédfeldolgozás részletes menetére. Akusztikai 

szinten a beszédészlelést Gósy (2005) a következő lépésekkel azonosítja. Elsőként az ún. 

hallási elemzésre kerül sor, amikor a frekvencia, az intenzitás és az idő figyelembe vételével 

néhány előzetes döntés megy végbe, amivel az akusztikai jel elsődleges 

hullámtulajdonságait méri fel a hallgató. Például itt dönti el, hogy beszédet vagy zenét, vagy 

a mi esetünkben, éneket hallott-e, az halk volt vagy hangos, mély avagy magas. Ezek lesznek 

az akusztikai elemzésben használt adatok, amiknek feldolgozásához már az emlékezet is 

bekapcsolódik. 

Az akusztikai elemzést fonetikai osztályozás követi; ennek során a bejövő jelet 

nyelvészeti-fonetikai szempontból vizsgálja a hallgató. Azt is tudnunk kell azonban, hogy 

nem minden beszédhang azonosítására kerül feltétlenül sor fonetikai szinten. Például az 

egymáshoz hasonló zárhangok megkülönböztetése ezen a szinten még nem egyértelmű. 
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A feldolgozás utolsó lépcsőjét a fonológiai elemzés képviseli. Ennek során a 

beszédhangokat a hallgató megfelelő fonémaosztályokba sorolja be. Kísérleti adatok szerint 

a magyar nyelvben egy magánhangzóból és egy mássalhangzóból (VC), illetve egy 

mássalhangzóból és egy magánhangzóból (CV) álló hangkapcsolatra van minimum ahhoz 

szükség, hogy a fonémadöntés végbemehessen, tehát az operák közönsége is ezt a minimális 

egységet keresi az énekelt szövegek hallgatásakor (Gósy 2005). 

Mindenesetre, akár hallás, akár olvasás után történik a szövegértés, szerencsés, ha azt 

a nézők/hallgatók némi előkészítő munkával elősegítik. Az ún. készenléti elv szerint ugyanis 

az emberek gyorsabban és pontosabban tudják azt azonosítani, amire fel vannak készülve 

(Gósy 2005). Ez a mi esetünkben azt jelenti, hogy ha az operák nézői előre megismerkednek 

az opera tartalmával, akkor azzal a megértési folyamatot is megkönnyítik. Ez annál is inkább 

kívánatos, mivel akár elsődlegesen akusztikai, akár vizuális folyamat során (hallás, illetőleg 

a feliratok olvasása alapján) kívánja a néző megérteni a darabot, könnyen nehézségekbe 

ütközhet (nem jó az énekes szövegmondása, túl gyorsan változik a felirat). 

A feliratok értelmezése, olvasása kapcsán érdemes még egy aprócska szempontot is 

figyelembe venni, mégpedig azokét, akik lassan olvasnak, rövidlátók, vagy valamilyen 

okból nem tudnak olvasni. A felirat kivetítésének sebessége adott, azon változtatni nem 

lehet, és arra sem szokott idő jutni, hogy egy-egy komplexebb gondolatnál, mondatnál az 

ember újra elolvassa az adott szövegrészt, segítve annak értelmezését. Ez tehát egyértelműen 

problematikus lehet, hasonlóképpen ahhoz, ha olvasni nem tudó gyerekek is jelen vannak – 

még ha nem is feltétlenül ők jelentik az ideális célközönséget. Ők, valamint azok, akiknek 

olvasáshoz túl aprók a feliratok betűi, gyakorlatilag „ki vannak rekesztve” a mű 

megértésének lehetőségéből, vagy – ami talán összességében még rosszabb –, gyerekek 

esetében, az őket kísérő felnőtt felolvasása segítségével jut el hozzájuk az üzenet, aminek 

kellemetlen voltát nem szükséges részletezni.  

Természetesen a ’vitába’ az énekesek is beleszólnak – ami jogos, hiszen ők azok, 

akiket a közönség mellett leginkább befolyásol a szöveg mibenléte. Számukra mindkét 

lehetőség hordoz könnyebbségeket és nehézségeket egyaránt. Az eredeti nyelvű librettóknál 

gyakran egy számukra teljesen ismeretlen nyelven kell hosszú szövegrészeket bemagolniuk, 

és ez egyrészt elég komoly munka, hiszen szótagról szótagra kell megtanulniuk az egyes 
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sorokat, másrészt, a végeredmény minősége szempontjából sem biztos, hogy előnyös, hiszen 

ha nem értik, mit énekelnek, akkor bizony csorbulhat a már korábban említett kifejezőerő, 

másrészt pedig az érthetőséggel is lehetnek problémák, hiszen nem biztos, hogy valóban 

sikerül megfelelően elsajátítaniuk e – számukra „halandzsának” számító – szövegeket.  

Rudolf Bing (1982), a New York-i Metropolitan operaház egykori igazgatója 

visszaemlékezéseiben beszámol olyan esetekről, ahol az énekes hiányos nyelvtudása komoly 

kihívás elé állította a társulatot. A Szöktetés a szerájból német nyelvű bemutatója kapcsán 

érzékletesen ecseteli, milyen nehéz feladat is volt Ozmin megtestesítőjének a német szöveg 

elsajátítása:  

(…) sürgős intézkedéseket kellett tennünk, hogy segítsünk a dolgon. Jelmezének 

kézelői telistele voltak írva végszavakkal és énekszövegekkel, ezeket minden 

kimenetelkor cserélték, a súgólyukban ülő súgón kívül a színpad mindkét 

oldalára, valamint a színfalak mögé is beállítottunk egy-egy pót-súgót. (Bing 

1982: 73) 

Példát hoz annak illusztrálására is, hogy a szereplőknek sem mellékes, milyen nyelven 

énekelnek. Itt Maria Callas esetére utal, aki a Metropolitan felkérését utasította vissza – 

abban az időszakban, amikor még nem volt nemzetközi operacsillag – azért, mert megtudta, 

szerepét angolul kellene énekelnie a Varázsfuvolában. (Megjegyzendő, hogy bár nagyon jól 

beszélt Callas angolul, nem az volt az anyanyelve, hanem a görög. Énekesi tanulmányait 

előbb Görögországban, majd Olaszországban végezte, az angol nyelvű énekléshez 

ennélfogva egyáltalán nem volt hozzászokva.) 

Látható tehát, hogy az idegen nyelven történő éneklés mind a közönség, mind pedig 

az előadók számára okozhat nehézséget, kényelmetlenséget.  

A fentiek alapján tehát egyelőre megkísérelhetjük azt állítani, hogy az anyanyelvi 

éneklés egyrészt hatásosabb, másrészt még a mai modern technikai eszközök megléte esetén 

is elsőbbséget élvez, hiszen agyműködésünk alapján is az biztosítja a teljesebb megértést – 

természetesen abban az esetben, ha az énekesek a szöveg érthetőségét maximálisan szem 

előtt tartják, hiszen, bár nyilvánvalóan igaz, hogy operába nem azért megy a néző, hogy 

feliratokat olvasson, az is biztos, hogy az sem cél számára, hogy értelmetlen cselekményeket 

nézzen a színpadon zenei kísérettel. 
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Az operák anyanyelvi énekeltetése mellett további fontos érv, hogy ez talán vonzerőt 

jelenthetne a fiatalabb generációk számára is.  

Rudolf Bing (1982) egy időben ugyancsak az angol nyelvű, azaz anyanyelvi éneklést 

tűzte ki zászlajára, részben azért, hogy a fiatalabb közönséget is az operaházba vonzza:   

Első évadom másik központi darabja Johann Strauss briliáns operettje, a 

Denevér volt. Angol fordításban játszottuk, hogy olyan rétegeket vonzzunk a 

Metropolitanbe, amelyek szívesebben mentek a néhány háztömbbel arrébb lévő 

színházba, mint operaházba. (Bing 1982: 134) 

Az első évtized folyamán a repertoár megtervezésekor két különleges problémával 

kellett szembenéznem. Az egyik megoldódott; a másik, ha lehetséges, egyre nagyobb 

és nagyobb gondot okozott. 

A megoldódott probléma az angol nyelvű operajátszás volt. Ifjúságom 

Ausztriájában és Németországában természetesen gyakorlatilag mindent 

németül énekeltek; a Covent Gardenban, amikor Londont elhagytam, 

gyakorlatilag mindent angolul énekeltek. Amikor New Yorkba érkeztem, úgy 

látszott, hogy akkor tudunk szélesebb és fiatalabb közönséget teremteni az 

operának, ha azon a nyelven adjuk elő, amelyet az egész publikum megért. A 

denevér és a Cosi ezt a hitemet igazolta; mindkettő kiváló fordításban ment. 

Flagstad az Alkésztiszt angolul énekelte nálunk. Azonban 1952-53-ban A 

denevér fordítója nekirugaszkodott a Bohémélet fordításának, és ennek az 

eredménye siralmas volt: kötetlen vers, mely teljesen alkalmatlan volt a tragikus 

darab visszaadására és semmiképp sem illett Puccini prozódiájához.  (Bing: 185) 

(A Metropolitan sokáig játszotta angolul A varázsfuvolát és a Gianni Schicchit; 

idő múltán az angolra fordított operákhoz csatlakozott a Borisz Godunov, az 

Arabella (mindkettőt munkatársunk, John Gutman fordította), az Anyegin, a 

Pique Dame, a Márta, valamint két operett, amellyel hiába reméltük 

megismételni A denevér sikerét: Offenbach Périchole-ja és Strauss A 

cigánybárója. (Bing 1982: 186) 

Erről, illetve az opera jövőjéről manapság sok szó esik. Időről-időre olvashatók olyan 

híradások, amelyek komoly operaházak nehéz anyagi helyzetéről számolnak be. Ezek közül 

talán a New York-i Metropolitan operaház példája a legismertebb, ahol a veszteséges éveket 

végül egy zseniális ötlettel, az élő operaközvetítések bevezetésével sikerült kiiktatni, majd 

nyereségessé változtatni. Nem kell azonban Amerikáig utazni, hiszen a Magyar Állami 

Operaház is számos kezdeményezéssel rukkolt elő, melyek közül több kimondottan a 

fiatalabb korosztályt célozta meg. Ezek egyike volt például az is, amikor Händel Xerxes című 

operáját a modern rendezés mellett a mai nyelvhasználatot tükröző, sokszor szlengbe hajló 

fordítással látták el, melyek egy része a feliratban (áriák, együttesek), más része pedig 
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magában az énekelt szövegben (recitativók) jelent meg. Ebből is látszik, hogy az anyanyelvi 

éneklést igenis potenciális eszközként kezelik az operaházak. Ha teljesen friss, magyar 

példával szeretnénk élni, akkor érdemes egy pillantást vetni a Primavera ’15 

programsorozatra, aminek keretében egy héten keresztül vidéki magyar operatársulatok 

vendégelőadásainak ad helyet az Erkel Színház. A négy műsorra tett darab mindegyike 

magyar nyelven kerül előadásra, ezek közül a Don Giovanni két különböző fordításban, 

rávilágítva arra, hogy a magyar nyelvű éneklés aktívan működik, teljesen bevett szokás, még 

ha elsősorban a vidéki színházakat jellemzi is.  

 

2.5.1.2. Érvek az anyanyelven történő éneklés ellen 

 

Az ellenzők, azaz az opera eredeti nyelvének megtartása mellett érvelők ugyancsak 

erős indokokat tudnak felsorakoztatni. Véleményük szerint mit sem ér az anyanyelven 

történő éneklés, amennyiben az énekesek technikai problémái, vagy hanyag szövegmondása 

miatt nem érthető az elhangzó szöveg. Azt gondolom, hogy ez valóban helytálló 

megközelítés, hiszen ha az énekes torz ejtéssel énekel, akkor az anyanyelv használata mögött 

rejlő elsődleges ok veszik el, ráadásul akkor az eredeti szöveg és a zene közti (valószínűleg) 

meglévő, többletértéket képviselő szimbiózis sem valósul meg. 

Van, aki szerint „… az opera-remekművek nemigen viselik el a szövegfordítást. A 

partitúrák az eredeti nyelvhez alkalmazkodva születtek, ezt az eleve egységet nem lehet más 

nyelven megvalósítani” (Liebermann 1984:132). Eszerint tehát sokak úgy vélik, hogy egy 

fordítás sosem fog úgy illeszkedni a zenéhez, mint az a szöveg, amire valójában írták, és 

ezáltal nem lesz akkora kifejezőereje, mint az eredeti változatnak. Ezt az álláspontot 

képviseli Marton Éva is, aki egy beszélgetésünk során elmondta, hogy részben azért döntött 

úgy, hogy karrierjét külföldön folytatja, mert eredeti nyelven szerette volna énekelni az 

operákat, nem magyarul, ami akkor bevett szokás volt a hazai társulatoknál, beleértve az 

Állami Operaházat is. Arra azonban ő is kitért, hogy létezhetnek olyan fordítások, így 

például Blum Tamás munkái ( Falstaff, Szerelmi bájital stb.), amelyek még egy módosított 

nyelvi változatban is megvalósítják a nyelv és a zene közti szoros kapcsolatot, ezáltal 

lehetővé téve az énekesnek, hogy egy bizonyos zenei töltettel, érzelemmel bíró hangot, 
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hangközt, futamot, frázist a megfelelő hangzókra, szavakra, mondatokra alkalmazza, ezáltal 

megtartva az eredeti művet jellemző viszonyrendszert. 

A kérdés tárgyalásakor arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy manapság egyre 

kevésbé beszélhetünk állandó társulatokról; a nagy sztárok hétről hétre a világ különböző 

operaszínpadain fordulnak meg, és érthető, ha nem szeretnék az egyes szerepeket tucatnyi 

változatban megtanulni. Az ő esetükben mindenképpen a jelenlegi helyzet az optimális, 

hiszen, amint azt Rolf Liebermann (1984) kifejti, „a nemzetközi operacsillagoknak 

egyszerűen nincs idejük arra, hogy több nyelven tanulják meg ugyanazt a szerepet” 

(Liebermann 1984:131). 

Bár, amint az anyanyelvi éneklés melletti érveket felsoroló előbbi alfejezetben már 

írtam, Rudolf Bing (1982) a Metropolitan operaházban az angolt tartotta elsődleges 

nyelvnek, annak esetleges árnyoldalaival is tisztában volt: 

Ami az angolra fordított operáknál a legnagyobb nehézségeket okozta, az - 

természetesen - a nemzetközi szereposztás volt; ugyanis azt még csak könnyen 

el lehet viselni, ha rosszul ejtenek egy szót a közönség anyanyelvétől idegen 

nyelven (Glyndebourne-ben éveken át ez ment), de ha az egész közönség tudja, 

hogy azt a szót nem jól ejtik ki, veszélyben forog a drámai hitelesség, még 

vígopera esetében is. Mi több, nagyon gyakran érthetetlenné válik még a jól ejtett 

szöveg is, mivel a szöveg lejtését a zenéhez kell igazítani, s ezáltal eltorzul. 

Továbbá, minden fordításban szükségképpen elvész valami az eredeti szöveg 

tagoltságából, lejtéséből. (Bing 1982: 186)   

Az ellenérvek közül objektív szempontból talán a legkevésbé nyomós okot a ’divat’ 

jelenti, Ugyanis az operába járók többsége divatosabbnak, magasabb színvonalúnak tartja az 

eredeti nyelvű operajátszást, mint az anyanyelvit. E mellett valódi okokat nem igazán 

szoktak felsorakoztatni, legfeljebb annyit, hogy „így az eredeti”. Ezt érdekes módon Verdi 

Don Carlos című operája kapcsán is emlegetni szokták, mondván, hogy az ’eredeti’ olasz 

változat jobb, mint például a magyar, pedig ha jobban utánaolvasnának, tudhatnák, hogy ez 

az opera eredetileg nem olasz, hanem francia nyelven született meg…   

A megoldást talán az a kettős rendszer jelenthetné, ami például az angol fővárost is 

jellemzi: ott az egyik játszóhely, a világsztárokat felvonultató Covent Garden mindig eredeti 

nyelven mutatja be a darabokat, míg az állandó társulattal rendelkező English National 

Opera kizárólag angol nyelven szólaltatja meg azokat, köztük a magyar Kékszakállút is. Ez 
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utóbbi operaház énekesei nagyon adnak a szövegmondásra, felirat ennek ellenére mindig 

segíti a közönséget. 

Mindenesetre, énekeljen egy operaénekes akár az anyanyelvén, akár idegen nyelven, 

egy dolog biztos: azáltal, hogy a világoperai énektechnika alapja a bel canto, azaz a 

’szépéneklés’ lett, az elvárások nagyon komolyak az énekesekkel szemben. Egyszerre kell 

meglennie az érthető szövegmondásnak, a zengésnek, gömbölyűségnek, vivőerőnek, 

hajlékonyságnak, könnyedségnek, csak pár kívánalmat kiemelve. Az énektechnika azonban, 

legyen az bármilyen kiforrott, az egyes nyelvek hangzóiból adódó nehézségek leküzdésére 

nem tud mindig teljes értékű gyógyírt adni. Ezért is nehéz az énekesnek meghoznia a 

szükséges kompromisszumokat: vajon a dallam csillogása vagy a szöveg érthetősége 

szenvedjen csorbát? A kérdés nyilván megválaszolhatatlan, a művészeknek mindig az adott 

helyzetben kell megtalálniuk ha nem is az optimális, de a kevésbé rossz megoldást.  

 

2.5.2. Az operafordítás történelmi háttere 

 

Az operák fordításának valódi módszertana sajnos ezidáig nem alakult még ki, 

mindazonáltal komoly fejlődésen ment keresztül. Az már a műfaj kialakulásakor 

nyilvánvalóvá vált, hogy ha nemcsak a felsőbb társadalmi osztályoknak, hanem az alsóbb 

néprétegeknek is juttatni akarnak a műfajból, mégpedig úgy, hogy az hozzájuk is többé-

kevésbé teljesértékűen eljusson, akkor a fordítás megkerülhetetlen. Annak formája azonban 

nem volt még kérdőjelek nélküli.  

Az már a kezdet kezdetén nyilvánvalóvá vált a fordítók számára, hogy az operafordítás 

egy teljesen új megközelítést megkövetelő műfaj, hiszen számtalan kötöttséggel kell benne 

megküzdeni. Bár eleinte a zene mélyebb kívánalmaival egyáltalán nem törődtek, arra hamar 

rájöttek, hogy a szótagszám nem változhat, máskülönben a zenét is módosítani kell. A 

munkát elvállaló fordítók számára azonban e nehézség leküzdése nem mindig sikerült, így 

vagy mégis módosítottak a zenén (bár ezt már a kezdetekkor sem szorgalmazták), vagy úgy 

tettek, mint a magyar Ney Ferenc a Figaro házassága (lakodalma) fordításakor, azaz a 

zenére alkalmazható szövegrészeket énekelték, a nem túl jól sikerülteket pedig, azaz azokat, 

amiket nem lehetett a zenére ’ráhúzni’, egyszerűen prózában adták elő, vagy kihúzták. Ennek 
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megfelelően a lefordított, anyanyelven játszott darabok időnként a prózai színház és az opera 

között lebegtek félúton. 

A fordítási szokások módosulásának folyamatára Kaindl (2004) is kitér, és elmondja, 

hogy a XVIII. században Németországban megfigyelhető volt, hogy az ún. Aufklärung a 

tartalom, a szöveg érthetőségét, egyértelműségét helyezte előtérbe. Érdekes módon ez azt is 

eredményezte, hogy az operák azon szakaszait, amelyekről úgy gondolták, hogy 

hangsúlyosan a zene ’érdekeit’ szolgálják (áriák, együttesek), egyszerűen le sem fordították. 

Ez a gyakorlat érdekesen egybecseng azzal a rendezői-dramaturgiai megközelítéssel, amit a 

Magyarországon néhány évvel ezelőtt bemutatott, korábbiakban hivatkozott Xerxes-

előadásban tapasztalhatott meg a közönség.  

Ugyancsak bevett ’megoldás’ volt az is, amikor egy opera zenéjét egy teljesen eltérő 

színpadi darab szövegére próbálták alkalmazni, természetesen itt is, ott is módosításokkal 

élve. Erre jól ismert példa Mozart La finta giardiniera című vígoperája, amit a magyar 

színpadok először Goldoni Fogadósné című színművének Hevesi Sándor tollából származó 

szövegével ismerhettek meg Mirandolina címen. Ebben az esetben tehát a magyar 

hallgatóságnak a librettó teljesen elveszett, és csak a zene maradt meg, amihez egy attól 

teljesen ’testidegen’ szüzsé és szöveg társult. 

A későbbiekben az ilyen szélsőséges megoldásokat fokozatosan elvetették, az 

operafordítás pedig fejlődött a maga útján. Ennek a fejlődésnek sajnos nem volt, és jelenleg 

sincs ténylegesen meghatározott iránya, tudományos módszertana vagy megalapozottsága. 

A színpadra kerülő fordítások milyensége gyakorlatilag azon múlik, hogy kinek a kezébe 

kerül egy-egy librettó, kit bíznak meg annak fordításával, és az a személy mennyire tud 

ösztönösen ráérezni az operafordítás kívánalmaira. 

Mindenesetre az operafordítás sokáig megkerülhetetlen volt, és valójában az eredeti 

nyelvű előadás jelentett különlegességet, amire csak akkor került sor, ha vendégművész 

lépett fel egy adott társulattal – vagy akkor sem. Ugyanis az anyanyelvi operajátszás, 

operahallgatás annyira előtérben volt, hogy gyakran a vendégénekesektől várták el az 

alkalmazkodást, nem fordítva. Bár hihetetlenül hangozhat, de még köztes megoldásokra is 

került néha sor. Jómagam is voltam olyan operaelőadáson a ’80-as években, ahol a magyar 

nyelvű operaelőadáson a vendégművész saját anyanyelvén énekelt. Döbbenetes élmény volt 
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hallgatni, ahogy a párbeszédek két nyelven folytak, gyakorlatilag teljesen követhetetlenné, 

valamint indokolatlanul humorossá téve az előadást, ahol akkor még felirat sem volt. 

Az, hogy az operajátszás nyelve sokáig elsősorban az adott ország nemzeti nyelve volt, 

nem csupán európai jelenség. Rudolf Bing visszaemlékezésében például az 1931-es év 

kapcsán megjegyzi, hogy „ezek után láthattak egy csodálatos Figaro-előadást olasz nyelven 

(ami akkor ritkaság volt)” (Bing 1982: 60). 

Az anyanyelvi éneklés ’uralmát’ végül a globalizálódás, pontosabban a nemzetközi 

sztárkultúra megjelenése okozta, ugyanis belátták, hogy egyrészt azt sem lehet elvárni a 

világot bejáró énekesektől, hogy szerepeiket számtalan nyelven megtanulják, másrészt pedig 

a többnyelvű előadásoknak sincs értelme, azaz a legegyszerűbb megoldást az eredeti nyelvű 

operajátszás jelenti. 

Bár napjainkban valóban az eredeti nyelv dominál, vannak olyan játszóhelyek, 

amelyek továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy a hallgatóság anyanyelvén élvezhesse a 

műveket, amint arról az előző alfejezetben is beszámoltam. 

 

2.5.3. Az operafordítás tipológiája 

 

Mivel az operafordítás még nem tekinthető a fordítástudományon belül széles körben 

tárgyalt témának, tipologizálása sem egészen kiforrott. Mindazonáltal a hozzá közel álló 

területek (színházi fordítás, feliratfordítás, műfordítás stb.) segítségével megoldható 

rendszerbe helyezése.  

Bár talán annyira nem ismert, de létezik a színházi fordítás (theatre translation) 

besorolás is, amivel többek között Griesel (2005) foglalkozott behatóan. Tekintettel arra, 

hogy az opera is színpadi, színházi műfaj, érdemes megvizsgálni, hogy vajon mekkora 

hasonlóságot mutat fordítási szempontból a színdarabokkal. 

A színházi fordítás kutatása a 2000-es években indult meg, ugyanis ekkor vált 

népszerűvé színházi előadások bemutatása különféle nyelvű közönségeknek (azaz itt 

elsősorban ’utazó’ előadásokról, illetve színházi fesztiválokról beszélünk), ahol gyakran 
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szükségessé vált valamiféle nyelvi segítség ahhoz, hogy a közönség megfelelően követhesse 

a darabot. 

Griesel (2005) besorolása szerint az élő színházi előadások célnyelvi 

’tolmácsolásának’ négy típusát különböztethetjük meg. Ezek: 

(1) Összegző fordítás, amikor a nézők egy összefoglaló anyagot kapnak a darabról még 

a darab előtt, azonban annak során további nyelvi segítségben nem részesülnek. 

(2) Felirat, azaz a darab tömörített fordítása, kézi vezérléssel a színpad fölé vetítve. 

(3) Szinkrontolmácsolás, ahol a nézők fejhallgató segítségével minden színpadon 

elhangzó megnyilvánulást követhetnek a célnyelven. 

(4) Egyéb alternatív formák, például a tolmács színpadi ’integrálása’, aki bizonyos fokig 

a darab részeként tolmácsol az előadás folyamán. 

Griesel (2005) részletesebben a feliratokkal foglalkozik. Ezek kapcsán rávilágít arra, 

hogy a tömörítés során elsősorban a melléknevek, jelzők vesznek el, illetve, hogy azok 

kidolgozásakor mindig figyelembe kell venni a rendezői utasításokat, azaz lehetőség szerint 

a fordítónak és a rendezőnek együtt kell eldönteni, milyen fordítói megoldásra kerüljön sor, 

mit maradjon ki a szövegből, vagy éppen mi módosuljon (Griesel 2005). 

Operák esetében természetesen a harmadik és a negyedik megoldás kizárt, hiszen az 

aurális csatornát mindenképpen szabadon kell hagyni a zene és az ének számára. Ezzel 

szemben az első és a második létező típusok az operafordításon belül is. Az elsővel az 

operaházakban még mostanában is kapható műsorfüzetek hozhatók párhuzamba, ezek 

ugyanis rövid áttekintést adnak a zeneszerzőről, a mű keletkezéséről és történetéről, esetleg 

az előadókról. Ezt azonban én nem tekintem tényleges operafordításnak, hiszen itt 

lényegében csak egy egyszerű történeti összefoglalóról beszélünk, ami a műfaj 

jellegzetességeiből adódóan nem jelent egyet az opera valódi üzenetének summázatával. 

A felirattal kapcsolatos megjegyzésre reflektálva, miszerint ott általában a jelzők, 

melléknevek vesznek el, az opera újfent eltérést mutat, illetve jó feliratozó esetén azt kell, 

hogy mutasson, hiszen, amint arról már volt szó, ebben a műfajban az érzelmek kifejezése 

különösen fontos. Ez azonban a megfelelő jelzők használata nélkül elképzelhetetlen, 
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hasonlóképpen az operára különösen jellemző érzékletes, sokszor túlzó képekhez, 

hasonlatokhoz. Nézzük tehát, hogy a színházi fordítással ellentétben milyen csoportokra 

osztható az operafordítás.  

Operáknál a lefordított librettó többféle célt szolgálhat: készülhet belőle operaházi 

felirat, énekelhető változat, vagy akár filmfelirat. Ezek jelentik tehát az operafordítás 

lehetséges típusait.  

Énekelhető változat készítésekor a fordítónak olyan szöveget kell alkotnia a 

célnyelven, ami prozódiailag, szemantikailag és költészetileg is megfelel az eredetinek. Az 

énekelhetőség különösen megnehezítheti a fordító munkáját, mivel tisztában kell lennie a 

szerepek énektechnikai korlátaival, az egyes magasságokhoz kapcsolható „kiénekelhető” 

magán- és mássalhangzókkal, a levegővétel fontosságával, és számos egyéb szemponttal, 

melyekre az énekelhetőség kérdéskörét elemző részben részletesen kitérek. 

Ha feliratfordításról beszélünk, akkor egyértelműen a multimédia-fordítás világába 

lépünk be. Ilyenkor az audiovizuális szöveg egyfajta komplex médiumnak tekinthető, amint 

arra Pettit (2004) is utal cikkében. A fordítónak az ilyen szövegek megalkotásakor a verbális 

és non-verbális információkat, a nyíltan és rejtetten meglévő jelentéseket, valamint a kevéssé 

egyértelmű kommunikációs formák, így például a gesztusok, intonáció üzenetét is bizonyos 

fokig bele kell építenie a célnyelvi szövegbe (Pettit 2004). Az audiovizuális fordítás 

elsődlegesen abban mutat tehát eltérést a hagyományos fordítási típusoktól, hogy itt nem 

‘csupán’ nyelvészeti, de szenzoriális akadályokat is át kell hidalni, írja Orero és Matamala 

(2007).    

Annak ellenére, hogy a szakirodalom általában Kanadát említi az operaházi feliratozás 

bölcsőjeként, ahol a kétnyelvű (angol, francia) lakosság miatt alakították ki ezt a rendszert, 

Weaver (2010) azt is megemlíti, hogy az első feliratot állítólag Hongkongban használták 

operaházi körülmények között a 80-as években, de ott még vertikálisan vetítették azt ki a 

színpad egyik oldala mellett. A megoldás mindenesetre hamar népszerűvé vált. Bevezetését 

Jeremy Isaacs, a londoni Royal Opera House (Covent Garden) főigazgatója is üdvözölte, 

mondván, hogy mostantól senkinek sem kell azért végigunatkoznia egy operaelőadást, mert 

nem érti, miről van benne szó (Daily Mail, 1992. február 28.). Mostanra olyan mértékben 
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alapkövetelménnyé vált, hogy egyetlen komoly operaház sem lehet meg jól működő 

feliratozási rendszer nélkül. 

Bár a magyarban csak egyetlen szó van rá, az angol nyelv megkülönbözteti az ún. 

surtitle-t (más szóval overtitle vagy supertitle) és a subtitle-t. Az előbbi a színházi közegben 

előforduló különféle feliratokra utal, azaz a színpad fölöttire, valamint arra a megoldásra, 

ami a székek háttámláján tünteti fel a feliratot. Ez utóbbi esetében a nyelv választható (a 

New York-i Metropolitan-ben maximum hét nyelvre ad lehetőséget a rendszer, de ezt nem 

szokták rendszerint teljesen kihasználni.) Ezzel szemben a subtitle jellemzően a filmfelirat 

(jelen esetben operafilm) megfelelője. Legyen szó azonban bármilyen, operát kísérő felirat 

készítéséről, a fordító egészen más nehézségekkel néz szembe, mint énekelhető fordítás 

készítésekor. 

Mivel a szemiotikus csatornák közül egyszerre több is működik feliratozott film/műsor 

megtekintésekor, a feliratokat poliszemiotikus szövegeknek hívhatjuk. Tehát például egy 

feliratos film megtekintésekor a néző akusztikus és vizuális csatornái mind verbális, mind 

pedig non-verbális információt is befogadnak. Ezek részletezését a következő táblázat 

(Gottlieb 1998) tartalmazza: 

4. táblázat  

Vizuális és akusztikus csatornák felosztása (Gottlieb 1998 alapján) 

 

Akusztikus csatornák 

verbális párbeszédek 

háttérben elhangzó szövegek 

dalszöveg 

non-verbális zene 

természeti hangok 

hangeffektusok 

 

Vizuális csatornák 

verbális felirat 

írott jelzések a képernyőn 

non-verbális képek 

elrendezés 

folyamat 
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A felirat elkészítése három szakaszra osztható: (1) a szóbeli kód írottá alakítása, (2) a 

forrásnyelvi szöveg célnyelvivé alakítása, valamint (3) a szöveg tömörítése. Fontos 

megemlíteni, hogy „veszteségekről” nem csupán a harmadik szakaszban beszélhetünk, 

hanem valamennyiben, hiszen az első folyamatban a szöveg prozódiai jellegzetességeinek 

egy része tűnik el, míg a másodikban bizonyos nyelvspecifikus elemek veszhetnek el. 

Természetesen a tömörítés jelenti – mennyiségileg – a legnagyobb veszteséget a szövegnek, 

hiszen ilyenkor kell a fordítónak beleférnie az előre meghatározott karakterszámba, illetve 

időbe, ami komoly korlátozó tényezőt jelent. 

Bár sokan, sajnos komoly operaházak is azon a téves véleményen vannak, hogy a 

felirat nem más, mint a librettó teljes vagy a lehetőségek függvényében annak redukált 

(tömörített) célnyelvi változata, azaz fordítása, ez közel sincs így. Palmer (2012) 

hangsúlyozza, hogy az operaházi felirat jellemzői eltérnek a filmfeliratétól. Míg a 

filmfeliratnál az egyes sorok gyors egymásutánisággal követik egymást, addig az 

operaházban aránylag hosszabb idő áll a nézők számára rendelkezésre egy-egy felirat 

elolvasásához, hiszen itt nem kerül fel a librettó minden egyes mondata, hanem csak azok 

summázata. Burton (2003), a Covent Garden operaház feliratozója a következőket jegyezte 

meg ennek kapcsán: „Az ember (a feliratban) útmutatást ad a librettó értelmezéséhez, hiszen 

a közönség nem azért jött el, hogy a feliratunkat olvassa, hanem hogy lássa és hallja az 

énekeseket” (idézi Desblache 2004: 28; ford.: Bozsik Gy.).  

Sajnos ez a gyakorlat a magyar operaelőadásoknál még nem, pontosabban nem mindig 

működik, ugyanis a fordító/rendező függvényében nagyon gyakran a teljes szövegkönyv 

olvasható a kivetítőn, így a nézők sokszor hosszú ideig egyetlen pillantást sem tudnak vetni 

a színpadra, amennyiben követik a feliratot.  

A felirat azonban majdhogynem külön műfaj, annak elkészítése a fordítási és újraírási 

tevékenység között húzódik. Ez egészen pontosan annyit tesz, hogy azokban az 

operaházakban, ahol a feliratok jelenőségét felismerték, így például a New York-i 

Metropolitan-ben, a feliratozó nem fordít, hanem egy nyersfordítás segítségével írja meg az 

adott rendezéshez testreszabott szöveget.  

Ez azért is fontos, mert a felirat olyan limitációkba ütközik, amelyeket egyszerűen nem 

lehet tökéletesen megkerülni. Vegyük például azt az egyszerű tényt, hogy az egyes rendezői 
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elképzelések még ugyanazon darab esetén is jelentősen eltérhetnek egymástól. Ez akár olyan 

apróságokban is megjelenhet, mint például az, hogy a Figaro házasságában Susanne az első 

jelenetben esküvői fátylat próbáljon-e vagy netalántán kalapot. Nyilvánvaló, hogy ha az 

utóbbi mellett dönt a rendező, akkor helytelen, ha a felirat fátylat emleget, hiszen abból egyet 

sem lát a néző a színpadon, bármilyen szorgosan is keresi. A Magyar Állami Operaház 

jelenleg futó rendezésében éppen az ellenkezőt tapasztalhatjuk: Susanne fátyolt tűz a fejére 

és abban illegeti magát a tükör előtt, a felirat azonban folyamatosan kalapról, kalapkáról 

beszél. Ez nyilvánvaló jele annak, hogy az aktuális színpadi változat megalkotásakor, illetve 

azt követően senki sem ellenőrizte le, hogy a már meglévő felirat mennyiben van azzal 

összhangban. Minden bizonnyal azt gondolták, hogy ha a történet és az énekelt olasz szöveg 

nem változott, akkor a magyar változatot sem szükséges módosítani. Pedig, mivel az opera 

mondanivalóját a szöveg, a zene és a rendezés együttesen adják ki, ha bármelyik módosul, 

az törvényszerűen hatással lehet a többire is.  

A feliratok tárgyalásakor az együttesek témája ugyancsak nehéz kérdést képvisel. Az 

együttesek legfontosabb jellemzője ugyanis az, hogy a színpadon egyszerre több szereplő is 

énekel. Ezek a párhuzamos énekszólamok időnként reagálnak egymásra, azaz egyfajta 

(párhuzamos) dialógusokként is felfoghatók, máskor viszont egymástól gyakorlatilag 

teljesen függetlenül tolmácsolják az énekesek szerep szerinti lelkiállapotát, gondolatait.  

1. példa 

Példa együttesre; énekelt változat (Figaro házassága, 3. felvonás, 5. jelenet, szextett 

(részlet)) 

SUSANNA 

Az anyja? 

 

MIND 

Az anyja! 

 

SUSANNA 

A te anyád? 

 

FIGARO 

És ő a papám, maga is bevallja. 

 

SUSANNA 

Az apja? 
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MIND 

Az apja! 

 

SUSANNA 

Az apád? 

 

FIGARO 

És ő a mamám, ki dajkált, ölelt. 

 

SUSANNA, MARCELLINA, BARTOLO, FIGARO 

Eltűnt a sok bánat, most új öröm támad. 

Boldog a lelkem! 

Öröm tölti el. 

 

GRÓF, CURZIO 

Gyötrelmes bánat, mely most reá(m) támad, 

Méreggel tölti 

a szívemet el. 

 

Az 1. példa esetében a fenti sorok mind többször (akár ötször-hatszor) hangoznak el 

az átlagosan 2-2,5 percet felölelő rész során, ráadásul a „MIND” címkével ellátott 

szakaszokat egyszerre hat olyan ember énekli, akik korábban még nem voltak egy 

véleményen, így az olaszul nem beszélő nézőnek nem feltétlenül egyértelmű (megfelelő 

jelzés, információ hiányában), hogy ki mit is mond a szereplők közül.  

A MÁO-ban ehhez a 2. példában ismertetett felirat társul. 

2. példa 

Példa együttesre; felirat (Figaro házassága, 3. felvonás, 5. jelenet, szextett (részlet)) 

 

– Az anyja? – Az anyja! – Az anyád? 

– Ez meg az apám, majd ő megmondja. 

 

– Az apja? – Az apja! – Az apád? 

– Ez meg az anyám, majd ő megmondja. 

 

– E pillanat édes örömének 
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a lelkem alig tud ellenállni! 

 

– E pillanat nagy gyötrelmének 

a lelkem (lelke) alig tud ellenállni. 

 

A felirat ismétléseket nem tartalmaz, ennélfogva az énekesek ~2-2,5 perces szextettjét 

nem tudja lefedni. Ez azt jelenti, hogy egyes megszólalásokhoz nem társul felirat, illetve 

hogy az érzelmek kifejeződése (pl. „Boldog a lelkem. Öröm tölti el.”) kevésbé lesz 

hangsúlyos. Az egyes megszólalásokat gondolatjelek vezetik be, és az azokat éneklő 

szereplő(k) neve nincs feltüntetve. Ráadásul, mivel a jelenet egy bizonyos hányadában (az 

ismétléseknél) már nincs kivetítve felirat, a nézőket semmi sem segíti abban, hogy a 

Mozartra oly’ jellemző „hangkavalkádból” kiszűrjék, ki mit mond, milyen véleményt, érzést 

képvisel. 

A feliratban szereplő szavak (karakterek) mennyisége korlátozott; jellemzően két 

sorba rendeződik, soronként 33-39 karakternyi szöveget megjelenítve. Ebben pedig 

lehetetlen egyszerre akár öt szereplő megnyilvánulását megjeleníteni, bármennyire redukálja 

is a fordító a szöveget. Itt tehát a rendezés figyelembevételével kell eldönteni, melyik 

szereplő mondanivalója szólaljon meg. Ezen felül a feliratnak valamilyen módon azt is 

érzékeltetnie kell, hogy melyik mondat mely szereplő szájából hangzott el. Ez egyrészt 

nagyon fontos a cselekmény követhetősége szempontjából, másrészt viszont meglehetősen 

nehéz feladat, hiszen a szereplők nevének feltüntetésére nincsen hely a szöveg mellett, így a 

szövegnek magának kell egyértelművé tennie, ki is mondta.  

Palmer (2012) szerint a feliratoknál nem tanácsos színeket használni, mivel a fehéren 

kívül egyik szín sem neutrális, ráadásul a színhasználat akaratlanul is hangulatot, 

személyiségvonást társíthat a szereplőkhöz (pl. a piros szín alapján azt feltételezhetjük, hogy 

az adott szereplő bosszús). Bár Palmer érvelése logikus, azt gondolom, hogy a színek 

használata előnyös is lehet, főként éppen az előbb említett probléma felmerülésekor, azaz az 

olyan előadásoknál, ahol sok a szöveg, hiszen a színek segíthetnek megkülönböztetni a 

szereplőket, így pedig a nézők számára mindig világos lehet, hogy melyik sor kihez tartozik. 
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Annak ellenére, hogy a felirat szövegét nem éneklik, annak mindenképpen tükröznie 

kell a darab zeneiségét, hiszen a nézők azt a zene hallgatásával egyidőben olvassák, és csak 

akkor lesz valóban élvezhető ez a „kettős”, ha a szöveg a lehetőségekhez mérten visszaadja 

a zenében hallott ritmikát, tempót. Rossini A sevilla-i borbély című művének legismertebb 

része kétségtelenül Figaro hosszú, pergő, a legnehezebb nyelvtörők nehézségét idéző 

következő szöveg: 

La-la-la . . . 

Lássátok bennem a legremekebb borbélyt, 

Már kora reggel ügyeket les, fortélyt! 

Mily jól elérheted rejtett kis célod, 

Ha van borbélyod, 

Aki ügyes, aki ügyes. 

Ah, nagyon köszönöm Figaro, nagyszerű, pompás! 

Álnok, de egyszerű, ily szellemes nincs más! 

Reggeltől estig nagy móddal élek, 

fondorlatokkal dolgozom én. 

Magamon kívül más fodrász-féle ha 

vajon él-e még ily könnyedén?! 

Borotva, kiskötény, szappan és szíjfenő, 

Boltomban mindig található. 

S növelik titkon ügyeim számát 

A gavallérok, nagyúri dámák. 

Dámákkal szemben : la-le-ran-le-ra . . . 

Urakkal szemben: la-la-ran-la-la-la! 

Mily jól elérheted rejtett kis célod, 

Ha van borbélyod, 

Aki ügyes, aki ügyes. 

Izennek, kérdenek, keresnek, küldenek 

Özvegyek, szüzek, ifiak és vének. 

Parókát gyorsan, hozni a csokrot, 

Szakállat nyírni, levelet vinni, 

Figaro, Figaro! 

Ó, szent atyám, nem győzöm egyszerre, hússzal, 

Végtére szusszal hogy győzzem ezt? 

Figaro! Tessék! 

Figaro itt, Figaro ott, Figaro künn, Figaro benn, 

Figaro fenn, Figaro lenn, 

Bemászok ablakon, kimászok kulcslyukon, 

Előttem tágul az akadály, 

Figaro remekül viszi az ügyeket, 

Figarót veheted, hívhatod, viheted, 

A munka szépen megy a kezében, 

Ő megcsinálja, te meg csak állj! 
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Mert előtte tágul az akadály! 

Ha-ha, ez aztán élet! 

Izzadni nem kell, szórakozás a munka, 

Zsebemben mindig cseng egynéhány tallér, 

Mint jóhíremnek drága szép gyümölcse. 

Mert bizony nem kapnak nélkülem 

Sevillában a lányok illendő mátkát, 

S az özvegyek is sírnak, 

hogy tudnék-e új férjet? 

Nappal hajsütővel mint becsületes borbély, 

Éjjel, mint cselszövő, kezemben gitárral, 

Én elintézek mindent, szó ami szó, 

velem mindenki csak jól jár, 

Ez az ember - így mondják -, érti a dolgát! 

 

(Harsányi Zsolt és Blum Tamás fordítása) 

Gondoljunk csak bele: vajon hogyan érezné magát a néző, ha a színpadon elhangzó 

fenti hosszú, pergő, találékony szófordulatokkal élő szövegből csak annyit olvasna felirat 

formájában: „Figaro vagyok, borbély, mindenkinek olyan frizurát készítek, amilyet csak 

szeretne”? Nyilvánvalóan csalódott lenne, ráadásul, mivel a hangzóanyag ebben az esetben 

igencsak eltérne az olvasottól, egy idő után biztosan azon gondolkodna, vajon miről is 

beszélhet Figaro olyan hosszan, ahelyett, hogy élvezné az előadást. 

A felirat esetében tehát egy komplex médiumnak tekinthető, ahol „audio-vizuális 

szövegről” beszélhetünk, ami mind verbális, mind pedig nem-verbális üzeneteket tartalmaz, 

melyeket a fordítónak, illetőleg a felirat elkészítőjének valamiképpen továbbítania kell 

(Pettit 2004). 

Ezzel kapcsolatban jogosan merülhet fel az ismétlés szükségességének-

szükségtelenségének kérdése, amire az anyanyelvi éneklés melletti érveket felsoroló részben 

már részletesebben kitértem. Virkkunen (2004) azt állítja, hogy a nézők szempontjából nem 

feltétlenül szerencsés, ha a feliratok az ismétléseket is tartalmazzák, hiszen ezáltal figyelmük 

hosszabb időre vonódik el a színpadtól. Ezt annak ellenére állítja, hogy elismeri, a zenei 

téma visszaadásához igenis szükség van az ismétlések megjelenítésére.  

A feliratok kapcsán azt is tudni kell, hogy az egyes előadások szinte mindig 

különböznek egymástól, így a feliratozónak folyamatosan figyelnie kell az eseményeket, és 
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annak megfelelően kell irányítania a vetítést (ami tehát nem működhet automatikusan), 

hiszen, mivel élő előadásokról beszélünk, mindig fennáll annak a lehetősége, hogy kimarad 

egy-egy sor, ugrik a cselekmény, változik a tempó, és erre természetesen a feliratozónak is 

reagálnia kell, így például át kell lépnie az énekes által kihagyott szakaszt, azaz folyamatosan 

összhangban kell tartania a megjelenített szöveget a színpadon elhangzottakkal.  

Ehhez kapcsolódik a feliratok időzítésének egy másik szempontú megközelítése, 

amire Cattrysse és Gambier (2008) hívják fel a figyelmet. Annak ellenére, hogy az időzítés 

központi jellege nyilvánvalónak tűnik, elég gyakran előfordul, hogy a két-három sorból álló 

feliratba nem fér bele az adott jelenetben elhangzó minden gondolat, tehát késésbe kerül. 

Ilyenkor a néző késleletetéssel olvassa az üzenetet, így meglepetésként éri az, ami a 

színpadon (filmvásznon) az adott pillanatban történik. Máskor ennek az ellenkezője is 

előfordul; az ilyen esetekben a nézőhöz előbb ér el az üzenet, mivel még az még belefért az 

előző képnél rendelkezésre álló karakterszámba, itt tehát elveszik az a lehetőség, hogy az 

adott esemény végkimenetelét a szereplőkkel együtt ismerje meg, bizonyos fokig tehát 

bennfentes lesz, kiesve a hagyományos és szándékolt nézői, hallgatói szerepkörből. Ez a 

jelenség, illetve annak mindkét formája a Magyar Állami Operaházban is gyakran 

tapasztalható. A Turandot című operában például kifejezetten zavaró, amikor a címszereplő 

furmányos találós kérdéseire idejekorán megtudjuk a választ a feliratozó jóvoltából, és nincs 

időnk arra, hogy Kalaffal együtt gondolkodjunk a megoldáson. Itt tehát elveszik a 

meglepetés ereje. Az ilyen helyzetek elkerülése érdekében érdemesebb lenne – a darab és a 

rendezés függvényében – felülbírálni a feliratok szegmentálását, akár oly módon is, hogy 

időnként kihasználatlan lesz a feliratozásra szánt felület. Hiszen nem az az elsődleges cél, 

hogy a feliratozónak minél kevesebbet kelljen ’lapoznia’, hanem az, hogy a néző a lehető 

legteljesebb élményben részesüljön. Máskülönben teljes jelenetek feliratait is ki lehetne akár 

szélsőséges esetben vetíteni, ha arra megfelelő felület adódik. 

A feliratok megfogalmazásának tárgyaláskor Palmer (2012) azt is megjegyzi, hogy 

érdemes figyelembe venni a közönségnek azt a szeletét, akinek a feliratozás nyelve (az ő 

esetében az angol) nem anyanyelv, mivel számukra nem előnyös, ha túl komplex 

szerkezetek, túl választékos szóhasználat kerül kivetítésére. Bár nyilván a Covent Garden és 

a Metropolitan nagyon népszerű operaházak a külföldiek körében, nem hiszem, hogy a 

feliratot az ilyen nézők miatt egyszerűsíteni kellene, hiszen akkor a hazai közönség kerül 
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hátrányba, mivel ők s/nem kaphatják meg azt a maximális szövegszintű támogatást, amit 

egy felirat nyújthat. 

Természetesen a feliratok alkalmazásával nem mindenki ért egyet, illetve vannak 

olyan operák (még ha nincs is sok belőlük), ahol semmiféle fordítás, így a felirat sem tudja 

megközelíteni az eredetit. Erre jó példa lehet Wagner, aki jellemzően saját maga írta a 

librettóit is, teletűzdelve azokat különféle nyelvi leleménnyel: alliterációval, hangutánzó 

szavakkal, valamint saját maga által kitalált szavakkal. Ennek illusztrálására nézzük meg A 

Rajna kincse című opera kezdősorait, ahol a rajnai sellők a következőket éneklik: 

‘Weig! Waga! 

Woge, du Welle, walle zur Weige! 

Wagalaweia! 

Wallala weiala weia! 

 

Ennek magyar megfelelője Blum Tamás fordításában a következő: 

Hejja! hajja! 

Hintáztass hullám habjaid hátán! 

Hejja! hajja! 

 

Bár Blum egyértelműen brillírozik, hiszen tökéletesen hozza a teljes szövegrész 

alliterációját, a szöveg kevesebbet ad a magyar hallgatóknak, mint azoknak, akik értik a 

német eredeti nyelvi bravúrját. Mindezek ellenére, a németül nem értőknek bármilyen 

fordítás több értelmet hordoz, mint az eredeti, viszont a nehézségek mibenlétével tisztában 

kell lennie a fordítónak, hogy a lehető legjobban megközelíthesse a szövegíró, jelen esetben 

Wagner szándékát. 

Bár valódi fordítást nem tartalmaz és Magyarországon sem bevett szokás, az 

intralingvális feliratok jelenségére is érdemes kitérni. Akkor nevezünk egy feliratot 

intralingválisnak, ha az elhangzó szöveg és a felirat nyelve megegyezik. Ennek operaházi 

bevezetésére 1991-ben került sor.  
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A közönség, de elsősorban az énekesek reakciója eleinte elutasító volt. Ez utóbbiak 

úgy gondolták, hogy a felirat egyben a teljesítményükkel kapcsolatos kritikát is 

megfogalmaz.  Palmer (2012) véleménye szerint erről nem volt szó, ugyanis az énekesek 

artikulációjától függetlenül is adódhatnak olyan esetek (együttesek, bizonyos, akusztikailag 

hátrányos ülőhely, nem anyanyelvi beszélő stb.), amikor a szövegértés nem tökéletes, azaz 

a felirat segítséget nyújt. 

Véleményem szerint az intralingvális felirat napjainkban talán még indokoltabb, mint 

korábban, ugyanis az ismert énekesek rendszeresen utaznak, hol egyik, hol másik ország 

operaházaiban szerepelnek, és nem egyszer előfordul, hogy egy külföldi énekes a közönség 

anyanyelvén szólal meg. Például a milánói Scalában fellépő magyar énekesek az eredetileg 

olaszul írt darabokat nyilván ugyancsak olaszul éneklik (itt ugyancsak az eredeti nyelvű 

éneklést támogatják, de az esetek többségében olasz, azaz egybeesik az anyanyelvvel), a 

közönség anyanyelvén. A probléma ilyenkor az lehet, hogy ezeknek az énekeseknek nem 

anyanyelve az olasz, szemben a hallgatósággal. A problémás ejtés és a szöveghibák így 

sokkal nyilvánvalóbbak. Hasonló példa a Metropolitan-ben a közelmúltban bemutatott 

Bartók-mű, A Kékszakállú herceg vára előadása, amit akár a közvetítési hálózatban 

résztvevő mozikban, akár a Bartók Rádióban követhetett a magyar közönség. A német-orosz 

szereplőpáros magyar kiejtése, nem meglepő módon, olyannyira hagyott kívánnivalót maga 

után, hogy sokszor egyáltalán nem lehetett a szöveget érteni, ha tehát a darab előadására 

nálunk is ezzel a szereposztással kerülne sor, az intralingvális felirat mindenképpen 

hasznosnak bizonyulna. 

A fordítás megjelenésének harmadik típusa szorosan kapcsolódik az előzőhöz, bár 

némiképp eltér attól: ez nem más, mint az operafilmek felirata. Ebben az esetben a 

fordítónak/feliratozónak egyrészt a feliratozás ’szokásos’ nehézségével kell szembenéznie, 

ami a karakterek limitációját, másrészt a zene és a szöveg közti kapcsolat érzékeltetésének 

szükségességét jelenti. Bár a mennyiségi korlátozások kapcsán valamivel szabadabb egy 

operafilm feliratozója, mint operaházi kollégái, ugyanis a filmekben jellemzően használt 

karakterszám meghaladja az operaházak kivetítő rendszereinek maximumát, ez nem 

könnyíti meg jelentősen a munkát. Annyi előnye azonban mindenképpen van, amiről Díaz 

Cintasnál (2005) olvashatunk, hogy a filmek esetében már előfordul az, hogy a feliratozó 

különböző színeket használhat, így tehát meg lehet különböztetni az egyes beszélőket 
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egymástól, azaz egyetlen feliraton belül is fel lehet tüntetni két-három szereplő 

megszólalását, amennyiben persze a rendelkezésre álló hely azt lehetővé teszi. A operaházi 

feliratozáshoz képest az is eltérést mutat, hogy az operafilm mindig egy bizonyos előadás 

alapján készül, az élő előadást jellemző folyamatos készenlétről, manuális kivetítésről itt 

nincs szó.  

Végezetül egy utolsó típusra is ki kell térnem, annak ellenére, hogy véleményem 

szerint nem feltétlenül kellene az operafordítás célját jelentenie. Ez a típus a nyomtatott 

lefordított szövegkönyveket foglalja magában. Maga a libretto szó eredetileg ’kis 

könyvecskét’ jelent, visszautalva arra, hogy a műfaj kezdetekor szokás volt a szövegkönyvet 

a közönség soraiban ülők rendelkezésére bocsátani nyomtatott formában; ez azonban az 

eredeti szöveg volt, nem fordítás. Már az opera kezdetétől népszerű volt a szövegkönyvek 

ilyetén kiadása, mivel azok segítségével a nézők készülhettek előre az előadásokra, sőt, akár 

a helyszínen is követhették olvasva a színpadon történteket (kivetítés akkor még nem lévén), 

ami könnyen megvalósulhatott, hiszen a nézőtér elsötétítése a műfajt a kezdetekkor még nem 

jellemezte. 

A sem nem éneklésre, sem nem feliratozásra szánt librettófordításokon belül a 

szakirodalom megkülönbözteti a szó szerinti fordítást, amit általában abból a célból 

készítenek, hogy az énekesek megértsék, milyen szavakat is ad a darab a szájukba, valamint 

az ún. „straight”, azaz érthető, világos fordítást  (Burton and Holden 2005:1), ami nem 

annyira a szavakra, hanem sokkal inkább az azok mögött rejtőző mondanivalóra fókuszál. 

Ezt a típusú fordítást szokás többek között a hanglemezekhez, CD-khez mellékelt kis 

füzetkékben megjelentetni, azaz ezek olyan interlingvális fordítást képviselnek, ami 

kifejezetten olvasási célra készült. 

A librettófordítás e fajtáját a továbbiakban nem vizsgálom, illetve nem is tekintem 

vizsgálatra érdemes típusnak, mivel egyrészt ezekbe a kiadványokba szó szerint az 

énekelhető szövegváltozat került be (némi egyéb, például a zeneszerzőhöz vagy magához a 

műhöz kapcsolódó információval), másrészt pedig, mivel nem szerencsés egy kifejezetten 

zenével együtt, abban létező darab szövegét zene nélkül, kvázi színdarabként megjelentetni, 

mert akkor az a téves elképzelés alakulhat ki az emberekben, hogy a mű pusztán olvasás 

útján is élvezetes lehet, bár ez az esetek többségében nem igaz. Az opera, jellegzetességeiből 
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adódóan, csak a zene és a szöveg egységében létezhet, és éppen az ilyen zenét nélkülöző 

kiadványok erősítették meg sokakban azt a véleményt, hogy az operák szövege általában 

értéktelen, semmitmondó és giccses – ami igaz is lehetne, ha ezek a szövegek drámának 

születtek volna, nem pedig librettónak. A nyomtatott szövegkönyvek kérdésének 

lezárásaként újfent Wagnert idézem, aki maga is felismerte a bennük rejlő kockázatot: 

rászoktak arra, hogy a szöveget - mint értelemadót - egyre inkább figyelmen 

kívül hagyják, és ezzel a figyelmen kívül hagyással arra buzdították újból a 

fordítókat, hogy egyre hanyagabbul végezzék munkájukat, s a fordítások egyre 

inkább csak arra készültek, hogy mint nyomtatott szövegkönyveket, abban az 

értelemben, amire egy pantomim magyarázata szolgái, a közönség kezébe adják.  

Ilyen körülmények között a drámai énekes végül is szintén feladta a haszontalan 

küzdelmet, hogy érthetően ejtse ki a magán- és mássalhangzókat az énekben, 

melyet már tisztán zenei hangszerként használt, hiszen azok csak akadályt és 

nehézséget jelentettek. Ezáltal neki és a közönségnek az egész drámából nem 

maradt más, mint az abszolút melódia, amelynek jellege az adott körülmények 

között a recitativóra is átterjedt. (Wagner 1983: 194)  

 

2.5.4. Az operafordítás jellemzői 

 

Lévén, hogy az opera esetében a zene és a szöveg elválaszthatatlan, és a zene 

mondhatni „érinthetetlen”, a hangvétel, a cselekvések karaktere és ritmusa zeneileg is 

megkomponált, a fordítónak számos kötöttséggel kell számolnia. „Az operában a „mit és 

hogyan” is rögzített” (Almási-Tóth 2008:25), és a fenti érinthetetlenség okán „az 

operafordításnak nem szabad a kottaképet a szöveg kedvéért megváltoztatni”, viszont „meg 

kell tartani az eredeti mű különleges nyelvi atmoszféráját és formáját. A rímet is…” (Huszár 

1970:161). 

Énekelhető változat esetében a fordítónak tehát olyan szöveget kell alkotnia a 

célnyelven az eredetiből, ami prozódiailag, szemantikailag és költészetileg is megfelel a 

forrásnyelvi változatnak. A prozódiai megfelelés kapcsán, ami az énekelhetőség 

szempontjából talán a legnagyobb fontosságú, a fordítónak figyelnie kell a szótagszámra, a 

ritmusra, az intonációra és a megfelelő hangzók használatára. Ami a költészeti megfelelést 

illeti, oda olyan szempontok tartoznak, mint a rím, a frázisok, sorok, illetve verzék 

szegmentálása, a párhuzamok és ellentétek megjelenítése, továbbá a kulcsszavak megfelelő 

elhelyezése. Végezetül nem szabad megfeledkezni a szemantikai-reflexív megfelelésről 
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sem, hiszen színpadi műfaj révén, a történet, hangulat hű tolmácsolása, a karakterábrázolás, 

a szereplők jellemzése és a metaforahasználat igencsak fontos szerephez jut az operák 

esetében is.  

A feladat komolyságát mi példázhatná jobban, mint kiemelkedő operafordítónk, 

Baranyi Ferenc jellemzése? „Ha – Kosztolányi szerint – verset fordítani annyi, mint gúzsba 

kötve táncolni, akkor verset zenére fordítani nem kevesebb, mint a táncot szintúgy gúzsba 

kötve, de tojásokon járni el. Itt sokkalta több szempontra kell tekintettel lenni, mint a költői 

gondolatok és metrumok átmentésénél” (Baranyi 2006: 43). 

Talán nincs még egy olyan szakember Magyarországon, aki annyit foglalkozott volna 

operakritikával, azon belül az operák fordításainak értő elemzésével, mint Fodor Géza. 

Magánszínház című könyvében a következőképpen foglalja össze a „jó” és a „rossz” 

operafordítások közti különbséget: 

Élesen elkülönült a Blum, illetve a mások által fordított dalok csoportja.  Az 

előbbibe tartozók kristálytiszták voltak, az utóbbi szövegei formátlanok. 

Mindenekelőtt azért, mert az újabb fordítók nem tudták világosan tagolt 

egységbe fogni az értelmes vers- és dallamsorokat, a mondatok enjambement-

ok sorozatán kígyóznak át az egyik zenei mondatból a másikba, követhetetlenné 

téve a szöveget. Ha engedünk a kodályi dogmatikus prozódiából, csak 

szépséghibának számít ugyan, hogy a zene üteme és hangsúlyai nem egyeznek, 

nem csengenek egybe a szövegéivel, de van a zene és a szöveg illeszkedésének 

egy harmadik problémája is, amelyről nem szokott szó esni. Az ütemhangsúly 

és a szóhangsúly egybeesésénél fontosabb, hogy dallamilag vagy harmóniailag 

kiemelt frázisra a kiemelés intenciójának megfelelő, fontos szavaknak kell 

kerülniük; emfatikus dallamfordulatra nem eshet grammatikailag szükséges, de 

szemantikailag, érzelmileg hangsúlytalan kifejezés. Ez a zenére fordítás 

legnehezebb problémája, s a Weill-dalokat hallgatva most tudatosult bennem, 

hogy Blum Tamás milyen bravúrosan oldotta meg – ahogy előtte csak Nádasdy 

Kálmán tudta. (Fodor G. 2009: 272; kiemelés az eredetiben) 

Az operák fordításakor természetesen a nyelvek közti viszonyokkal is érdemes 

tisztában lenni. Magától értetődő az a kijelentés, hogy bizonyos nyelvek viszonylatában 

aránylag könnyen megoldható akár az operafordítás is, míg mások esetében a feladat sokkal 

összetettebb, esetenként lehetetlennek tűnő. A magyar nyelv sajnos (?) az utóbbi kategóriába 

tartozik, hiszen sem az operák elsődleges nyelveként tisztelt olasszal, sem pedig az 

ugyancsak népszerű némettel vagy franciával sem áll közelebbi rokonságban, így – teljesen 
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eltérő szerkezete, szókincse stb. miatt – az olyan szövegek között, mint például a versek 

vagy jelen esetben librettók fordítása igen komoly feladat elé állítja a fordítót. 
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3. Az opera fordítói szemmel 

 

3.1. A jó operafordító ismérvei 
 

„Az operafordítás igen bonyolult, összetett feladat – írja Huszár –, mert a zeneszerző 

művében a zene a szöveggel összeolvadt, elválaszthatatlan attól. Együtt alkotnak művészi 

egységet.” Így tehát a fordításnak egyrészt szöveghűnek kell lennie, másrészt „szép magyar 

nyelven is kell megszólalnia, a prozódiában az adott zene hangsúlyait és a magyar nyelv 

hangsúlyait összeolvasztva, természetesen énekelhető szöveget kell teremtenie” (Huszár 

1970: 160).   

Bár sokan úgy vélekednek, hogy lehet egy librettó vagy fordítás bármilyen rossz, a 

zene szépségét nem tudják elvenni, azt mindenképpen el kell ismernünk, hogy a rossz, 

értelmetlen, félrevezető szöveg igencsak megzavarhat, megrútíthat egy mégoly kiváló 

zeneművet is. 

Sőt, ennél akár még tovább is mehet egy rossz fordítás hatása; Wagner (1983) szerint 

az átlagos operafordítók azzal, hogy a librettót szinte ugyanúgy fordítják le, mintha prózai 

szöveg lenne, „közönséges és értelemzavaró” sorokat hívnak életre. Ilyenkor a zene és a 

szöveg hangsúlyos részei egymással diszharmóniába kerülnek, azaz a zeneileg hangsúlyos 

elemekhez hangsúlytalan szótagok párosulnak és fordítva. A fordító torzító hatása azonban 

nem merül ki ennyiben: a szöveg deformitása miatt egy idő után az értelem is annyira 

eltorzul, hogy a hallgató „önkéntelenül elfordul a szövegtől, és csak a dallamra figyel” 

(Wagner 1983: 192), azaz az opera mondanivalójának egy jelentős része elveszik. 

Mindezek alapján milyen is egy jó operafordító? Az egyszerűség kedvéért most nem 

választom szét az operafordítóval szembeni kívánalmakat a fordítás célja szerint, azaz hogy 

éneklehető vagy feliratozási célú munka készül-e, hanem az énekelhető fordítás ismérveit 

veszem alapul. 

Mivel egy librettó bizonyos fokig egyszerre lehet vers, dráma és zene, továbbá, mivel 

az operafordítás esetében multimodális megközelítés szükséges, egy igazán jó 

operafordítónak holisztikusan kell látnia a feladatot és verbális, vizuális, zenei és drámai 

részkészségekkel egyaránt rendelkeznie kell, legalábbis bizonyos fokig. Kiindulási pontként 
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természetesen elengedhetetlen a forrás- és célnyelv magas fokú ismerete. Itt azonban arra is 

érdemes kitérni néhány mondat erejéig, hogy vajon melyik forrás- és melyik célnyelvet kell 

ismernie? Hiszen, lévén az operák többsége nem kortárs, és akár két-háromszáz évvel ezelőtt 

keletkezett, a forrásnyelv ismerete adott esetben nem a mai olasz, német stb. nyelvet jelenti, 

hanem az akkori nyelvet, ami bizony jelentős eltérést mutat a maihoz képest.  

Ezzel kapcsolatban Csákovics Lajos említette egy beszélgetésünk során, hogy igazság 

szerint beszél is olaszul, meg nem is: a régi olasz operák nyelvezetében tökéletesen 

eligazodik, de ha el kellene beszélgetnie egy olasszal, akkor bajban lenne. Bizonyára az 

esetek többségében éppen ennek ellenkezője igaz: hiába műveli valaki magas szinten ezt 

vagy azt az idegen nyelvet, ha annak többszáz évvel korábbi változatát kell megérteni, 

ráadásul úgy, hogy a szöveg költői fordulatokkal, képekkel, metaforákkal, számunkra már 

idegen történelmi, kulturális utalásokkal van teletűzdelve. Ilyenkor az adott nyelven jól 

beszélő fordító sincs könnyű helyzetben. 

Ugyanakkor a másik oldal kapcsán is felmerül a kérdés, hogy a szöveg régies jellegét 

kell-e, és ha igen, mennyire kell megtartani. Ez a magyar nyelv esetében nem olyan 

kardinális kérdés, főleg, hogy nálunk az archaizáló fordítás nem igazán bevett módszer, de 

ha globálisan vizsgáljuk a kérdést, ezt is mindenképpen meg kell említenünk a szempontok 

egyikeként. Az operarendezők mostanában inkább modernizálást kívánnak meg egyébként 

a fordítóktól, semmiképpen sem archaizálást. Erre kitűnő példa a Xerxes című opera, ahol a 

mai magyar nyelven hangzanak el, kifejezetten fiatalos, modern fordulatokkal, szlenggel 

vannak teletűzdelve, amit az áriák és együttesek ’klasszikus’ fordításának kifejezésével 

állított szembe a rendező.  

Hé, szép virág kapható! Százasér’ szálát! 

Van jácint, török szegfű, tulipántok, bazsarózsák! 

Hé! Szép virág kapható! Százasér’ szálát! 

Százasér’ szép virág! Százasér’ tessék! 

(…) 

Csakhogy elment ez a tapló! 

Azt hitte, zsír hülye vagyok, s kiszed belőlem mindent. 

Itt jön éppen Atalanta! Vissza a maszkot! 
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Csak erre, erre, erre!  

   (Csákovics Lajos és Kovalik Balázs fordítása) 

 

Ennek kapcsán a fordító, Csákovics Lajos beszámolt arról, hogy a modern 

nyelvhasználat kifejezett kérése volt a rendezőnek, Kovalik Balázsnak, aki a fordításból is 

kivette a részét. Bár a kétnyelvű, hol magyarul, hol olaszul megszólaló darab meglepő 

megközelítést képviselt, az előadás sikeres lett, mert a rendezés is ezt a fajta kettősséget 

tükrözte, azaz összhangban volt a nyelvi jellemzőkkel. 

A megfelelő nyelvtudás tehát kétségtelenül alapvetés, de távol sem elegendő. Mivel 

az opera műfaja a drámával és a költészettel is rokonságot mutat, a fordítónak nyilvánvalóan 

tisztában kell lennie mindkét műfaj jellegzetességeivel. Ennek megfelelően elengedhetetlen, 

hogy egy jó operafordító képes legyen gyors, pörgős, vagy éppen érzelmes párbeszédek, 

monológok megfogalmazására, ráadásul úgy, hogy azok megfeleljenek a rendezői 

elképzeléseknek. Azaz azt is mondhatjuk, hogy dramaturgiai készségekkel is kell 

rendelkeznie. Folyamatosan tudnia kell, hogy az adott gondolatok, mondatok elhangzásakor 

mi történik pontosan a színpadon, nehogy a megfogalmazás pontatlansága, hiányossága 

folytán félreértse a néző a színpadi cselekményt. A költészeti elemek célnyelvi 

megfogalmazásához pedig a szükséges költői eszköztárral kell rendelkeznie: rímek, 

rímképletek, metrum, ütemhangsúly.  

Mivel azonban nem feltétlenül teljesül az, még az ’általános’ irodalmi életben sem, 

hogy egy jó drámaíró elfogadható költő lenne és viszont, ez a fordítók esetében sincs 

másképp. Ezért is az a bevett gyakorlat (az operák esetében is), hogy a verses betéteket nem 

az opera szigorúan vett fordítója, hanem valaki más, a költészet terén jártas személy fordítja 

le. 

A verses betétek kapcsán érdemes kitérni a megzenésített versek kérdéskörére, hiszen 

az operák gyakran tartalmaznak teljesen szabályos versformákat alkalmazó szövegrészeket 

(jellemzően az áriák esetében merül fel ennek a lehetősége, például a Varázsfuvola 

esetében). Langer (1953) azon a véleményen volt, hogy egy költemény megzenésítése 

gyakorlatilag annak megsemmisülését jelenti. De mi van azokkal a versekkel, amelyek 

kifejezetten operalibrettónak születtek meg? Langeréval ellentétes vélemények is léteznek 
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persze, miszerint a zene bármilyen szöveget fel tud emelni, minőségivé tud tenni. Bár nem 

ennyire szélsőséges nézeteket vall, de Debussy is hasonló véleménynek ad hangot, amikor 

ezt írja: „Gyakrabban írtak szép zenét rossz költészetből, mint rossz zenét igazi versekből” 

(idézi Szegedy-Maszák 2005: 35).  

Költészet fordítása esetében, azaz bizonyos fokig operafordítás kapcsán is, igaz, hogy 

nem a konkrét verssorokhoz, nem azok konkrét jelentéséhez kell hűnek lennie a fordítónak, 

hanem összességében a vers, a mű üzenetéhez. Éppen ezért, gyakran csak akkor lehet egy 

fordító hű a mű szelleméhez, ha annak betűitől eltér (Toda 2008). 

Úgy gondolom, hogy a megzenésített verssorok mindenképpen értéket adnak az 

eredeti műhöz, gyakran könnyebbé teszik a mondanivaló befogadását, feldolgozását, de ez 

csak akkor valósul meg, ha értő kézbe kerül a szöveg, jelen esetben pedig, ha megfelelő 

fordító alakítja azt át a szükséges célnyelvre. 

Az eddigi szempontok alapján tehát van egy fordítónk, aki magas szinten műveli mind 

a forrás-, mind pedig a célnyelvet, továbbá kitűnően formába is tudja önteni gondolatait, 

legyen szó akár drámáról, akár versről. Ezzel azonban korántsem értünk a szükséges 

készségek végére, hiszen akkor minden drámával foglalkozó műfordító kitűnő operafordító 

is lehetne. A hiányzó láncszem a zenei és énekesi háttértudás. A zenei háttértudás a zene és 

a szöveg kapcsolatának beható ismeretét feltételezi, míg az énekesi háttértudás ahhoz kell, 

hogy a célnyelvi szöveg megfelelhessen az énekelhetőség lehető legtöbb kritériumának. 

Levonható tehát a következtetés, hogy egy valóban jól énekelhető fordítás elkészítéséhez a 

fordítónak az éneklés technikájával legalább olyan jól tisztában kell lennie, mint a 

fordításéval. Ennélfogva megfelelő zenei képzettség, ismeretek nélkül senki sem válhat jó 

operafordítóvá. 

Bár a feliratozók (értsd: a feliratok elkészítői) számára fontos készségek sok 

tekintetben megegyeznek az énekelhető fordítások készítőitől elvártakkal, érdemes rájuk 

külön is kitérni. Amint arról Krugernél (2008) olvashatunk, nekik is számos készséggel, 

képességgel kell rendelkezniük; a cél nem csupán az, hogy fordítókká képezzék magukat. 

Ismerősen kell mozogniuk a terminológia, a frazeológia, az újraírás területén, valamint 

technikai készségekkel is bírniuk kell, hiszen a feliratok nem a szokványos 

dokumentumtípusok formájában kerülnek felhasználásra. 
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A nyelvi készségeket feliratozási szempontból informatív, szemantikai és 

kommunikatív dimenziók mentén helyezhetjük el Díaz Cintas szerint (2001). Az első arra 

utal, hogy a feliratok készítője mennyire tudja a teljes információmennyiséget a 

rendelkezésre álló karakterekkel továbbítani, illetve hogyan tud élni a kihagyással, valamint 

a helyes priorizálással, mint eszközzel. Ez azért is különösen fontos, mert a feliratnak nem 

az a célja, hogy a szövegkönyv minden egyes szava kivetítésre kerüljön, hanem az, hogy 

éppen annyi kerüljön oda, amennyi a tökéletes megértéshez szükséges. A szemantikus 

dimenzió a jelentés helyes átvitelét foglalja magában, míg a kommunikatív dimenzió a 

sikeres interszemiotikus transzferre és az idiomatikus megfogalmazások szükséges 

feloldására utal. 

 

3.2. Operafordítás Magyarországon 

 

1793. szeptember 29-én szólalt meg olasz opera elsőként magyar nyelven, magyar 

színpadon. Annak ellenére, hogy eleinte számos nehézséggel kellett a magyar 

operajátszásnak szembenéznie, amint azt Horlay (1943) is elmondja, nagy „szeretettel 

fordult a magyar közönség az olasz zene felé” (Horlay 1943: 3), így nem csoda, hogy a 

magyar operajátszás komoly fejlődésen ment keresztül. 

A magyar operajátszás története, nem meglepő módon, szorosan összefonódik a 

magyar nyelvű színjátszás, valamint az operai műfaj fejlődésével. 

A történelmi dokumentumokban a XVII. század elejéig nem találunk arra tett utalást, 

hogy egyáltalán magyar nyelvű színészet létezett volna, így természetesen ebben a 

környezetben a magyar nyelvű operajátszás sem jelenhetett még meg. A magyar nyelvű 

színészet elsőként a jezsuita iskolákban indult útjára, és egészen 1790-ig a magyar drámaírás 

is csak iskolai színjátékok formájában létezett.  

Ekkor, tehát 1790-ben a magyar nyelv ügye komoly nemzeti kérdéssé vált, amit az 

országgyűlésben is tárgyaltak. Itt merült fel egy magyar színtársulat megalapításának 

kérdése, lévén, hogy az „hathatósan mozdítaná elő a nyelv ügyét” – amint azt Bessenyei 

György röpiratában megfogalmazta (idézi Horlay 1943: 9). 



 

 
 

      
104 

 

 

 

Végül 1791-ben megindult a munka, amelybe Szerelemhegyi András is 

bekapcsolódott, mint az énekes játékok súgója. Ő volt az, aki a magyar nyelvű operajátszás 

első szószólója és támogatója lett. 1793-ban a magyar nyelvű énekes játékok divatba 

hozatala céljából a következő szavakkal ajánlja fel segítségét Pest megyének: 

 Minthogy minden Nemzetek előtt igen kedves az Ének s mivel nyilvánvaló 

dolog az, hogy a magyar Nyelven az Énekes Játékok sokkal kellemesebbek s 

értelmesebbek, annak okáért, nemkülönben pedig a Nemzeti Játék Színnek 

nagyobb előmenetelére, tökéletességére, legfőképpen pedig az Anyanyelvnek 

gyarapítására s pallérozására az alább megnevezett (mostanában nem tudván 

más módon kedves hazájának buzgó Hazafiságát kimutatni) e következendő 

pontomoknak bé tellyesítésere magát ajánlja. (idézi Horlay 1943: 11) 

A kezdeményezésnek végül tényleges eredménye is lett, megszületett ugyanis és 1793. 

május 6-án színpadra került Budán az első magyar nyelvű operaelőadás, Chudy Pikko 

herczeg és Jutka Perzsi című darabja Szerelemhegyi fordításában és Szalkay Antal új 

verseivel, melyet még ugyanabban az évben újabb művek követtek: Szerelemhegyi tervének 

megfelelően negyedévente egy. Amint arról Sebestyén beszámol, „a közönség nagy 

meghatottsággal hallgatta a magyar éneklést, elsősorban ez érdekelte, de maga az opera is 

nagyon tetszett minden borzalmaival és komikus jeleneteivel együtt” (Sebestyén 1937: 24). 

Annak ellenére, hogy a magyar nyelvű játszás ötletét a kezdettől fogva felkarolták, annak 

tényleges anyagi támogatására nem mindig volt megfelelő keret (pl. a szövegkönyvek 

nyomtatása akkor még komoly összegekre rúgott). Mindezek ellenére csak Szerelemhegyi 

fordításában 18 opera kerülhetett magyar nyelven a közönség elé. 

Az őt követő jelentős operafordító Pály Elek volt, aki már mondhatni tudatosan készült 

erre a feladatra. Énekelni tanult, elmélyült a zenetudományban, többek között Bécsben, 

ahonnan komoly mennyiségű fordításra váró operával tért haza. Első munkája a Bübájos 

vadász volt, ami annyira jól sikerült, hogy „meggyőzte a kételkedőket (…) és igazolta a 

magyar nyelv zenei alkalmasságát is” (Sebestyén 1937: 14).  

A francia Scribe tollából származó A’ fejér asszony című ’dall-játék’ 

szövegkönyvében Pály saját tevékenységéről a következőket írta: 

Bécsben, ahová tökéletesedésem végett mentem, az olaszokat hallgatni, 

megszereztem az újabb és régibb jó ízlésű daljátékokat és visszahivatván az 

Erdélyi Nemzeti Játékszinhez, daljátékokkal megterhelve jelentem meg. 

Harmincnyolc esztendő óta áll a Magyar Játékszin és azóta több, mint kétszáz 
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darabot nyomtattak ki, részint eredetit, részint fordítást, de ezekből alig hatvanat 

adtak elő. (idézi Sebestyén 1937: 17) 

Mindezek után nem meglepő, hogy Havi Mihály színész Pály végső búcsúztatásakor „a 

magyar opera megalapítója”-ként utal Pály Elekre (idézi: Sebestyén 1937: 18).  

Az 1800-as évek elejétől kezdve egyre többekben merült fel az operák magyarításának 

ötlete, így fokozatosan Bellini, Cherubini, Donizetti, Halévy, Meyerbeer, Flotow, Gounod 

és Mozart művei is anyanyelvünkön kerülhettek színpadra. A fent kiemelt két fordító, 

Szerelemhegyi és Pály kapcsán mindenképpen érdemes azt tudatosítani, hogy ők nemcsak a 

szöveghez, hanem a zenéhez is értettek, hiszen mindketten énekesként is közreműködtek a 

darabokban, így a későbbi, kizárólag írói háttérrel rendelkező fordítókhoz képest jelentős 

többlettudással rendelkeztek, ennélfogva operafordítónak is bizonyára rátermettebbek 

voltak.  

Mindazáltal nem szabad elfelejteni, hogy ekkoriban természetesen még nem 

beszélhetünk klasszikus értelemben vett fordításokról.  

A 18. századi operák szövegei… sohasem valódi fordítások, hanem adaptálások, 

sőt, sokszor magyarítások, vagyis magyar viszonyokra aktualizált átírások, csak 

nem oly mértékben, mint a drámai műveknél, mert a zene sok tekintetben 

megköti a magyar színpadra alkalmazó kezét. Ugyancsak általános 

jellegzetességük, hogy a francia és olasz librettókat nem az eredeti nyelvből 

„fordítják”, hanem német szövegváltozataikat használják fel közvetítőként. 

(Várnai 1984:26) 

A magyar nyelvű operajátszás népszerűsítésében a nemzet kiemelkedő színészei is 

jócskán kivették részüket. Közülük mindenképpen említésre méltó Déryné Széppataki Róza, 

aki, bár német színházhoz is csatlakozhatott volna, „megmaradt a magyar színész keserű 

kenyere mellett, hogy szolgálja a hazáját és a magyarnyelvű operajátszás fejlesztését” (Réz 

1952:80). 

A magyar társulat tehát újabb és újabb operákat állított magyar nyelven színpadra, 

köztük Rossinitől a Pály Elek fordította Tolvaj Szarkát és Sevilla-i borbélyt, a Szerdahelyi 

József magyarításában előadott Olasz nő Algirban-t, valamint a Bánthó Sámuel fordította 

Otellót és Tancredot. Ezek a fordítások természetesen még sok kívánnivalót hagytak maguk 

után, de céljuk, a magyar nyelvű operaéneklés elterjesztése, nemes és határozott volt. 
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A magyar nyelvű operajátszás fejlődésének következő állomása újfent a magyar 

színjátszás kibontakozásával hozható párhuzamba, nevezetesen a kolozsvári első magyar 

állandó színház 1821. március 11-i megnyitásával. Itt ugyanis a „dalos játékok” igen komoly 

szerepet kaptak, olyannyira, hogy idővel még a drámai tagok is énekessé képezték magukat 

a közönség igényének megfelelően. A műfaj magyarországi művelésében a kolozsvári 

színház szerepe oly’ meghatározó volt, hogy azóta, mint a magyar operajátszás bölcsőjét 

szokás emlegetni. 

Ez a fejlődés természetesen a magyar nyelvű szövegek minőségére is kihatott; a 

Sevilla-i borbély 1827-es fordításáról ekképp számolt be a Hasznos Mulatságok című 

folyóirat: 

A’ fordítás átaljában igen jó, némelly helyeken a’ Magyarnak gyakori, és 

semmiféle Európai nyelvre nem követelhető különös szavajárása magát az 

eredeti munkát felül halladá. (idézi: Horlay 1943: 23) 

A későbbiekben az opera fejlődését konzervatórium felállításával kívánják erősíteni, 

valamint felmerül annak a lehetősége is, elsőként az 1830-as években, hogy érdemes lehetne 

idegen művészek számára is fellépési lehetőséget biztosítani a magyar színházakban, amihez 

viszont előnyös lenne, ha énekeseink elsajátítanák az olasz nyelvet. Láthatjuk tehát, hogy a 

„nemzetköziesítés”, a külföldi „sztárok” vendégszerepeltetése volt az első ok, ami az eredeti 

nyelvű operaéneklés lehetőségét felvetette (természetesen az anyanyelvi éneklés bevezetését 

követően). 

A magyar daljáték ügye azonban korántsem vált mostohagyerekké; sőt, a Tudományos 

Akadémia maga is beleszólt az operák ügyébe az 1830-as években. Horlay (1943) 

beszámolója szerint az Akadémia küldöttséget hozott létre a játékszín ügyeinek 

helyrehozatalára, 1833-ban kötelességeként határozva meg a műsoron levő darabok 

kijavítását, 1834-ben a műsor kibővítését, 1835-ben pedig újabb operák beszerzését. Zenei 

téren tehát nagyon elmaradottak lehettünk, ha már az Akadémia is kötelességének ismerte, 

hogy közbelépjen zenei ügyekben. Ez egy olyan határozat, ami kiemelkedő a magyar 

daljáték történetében, hiszen a legfőbb magyar tudományos testület volt az, amely a magyar 

operajátszás ügyét zászlajára tűzte, elismervén ezzel a műfaj fontosságát. 

A XIX. század operafordítói között mind nemzetközi, mind pedig magyar szinten 

számos kiemelkedő költő nevével találkozhatunk. Ekkoriban már egyre komolyabb 
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hangsúlyt fektettek arra, hogy a zene lehetőség szerint változatlan maradjon és a szöveg – 

legalábbis szótagszámra – illeszkedjen hozzá. Találkozhatunk olyan megoldásokkal, ahol a 

magyar nyelvben nem használt, mondhatni „kerékbetört” kifejezésekkel igyekeztek elérni a 

megfelelő szótagszámot, így például egyes művek magyar változataiban „pirmallik a regg”, 

megtudhatjuk, hol van a „szerelm és bék” hona, illetve, hogy milyen az, amikor egy szereplő 

„od’vész”. Nem véletlen, hogy a korabeli kritika nem volt elragadtatva e próbálkozásoktól, 

és így írt: „az Éneklő kéntelen volt vagy a ’rövid syllabákat hosszasan és a’ hosszúkat 

röviden énekelni, vagy az orchestert arra kénszeríteni, hogy magát tempótlan énekléshez 

alkalmaztassa” (Németh 1987:23).  

Máskor a szöveg és a zene ritmikai összehangolását a szöveg értelme bánja, vagy 

éppen meglehetősen sutára sikerül a végeredmény. Ez még olyan költőkkel is előfordult, 

mint például Csokonai Vitéz Mihály, aki Mozart Varázsfuvolájának magyar változatában 

ezeket adja Tamino szájába a híres képária részben: „Ez a kép bájoló szépség,/Milyent egy 

szem sem látott még./Érzem, tőled, mennyei kép/Szívem újra mozgásba lép…”.  

Ugyanezen időszakból hasonlóan meglepő megoldásokat hozott például az id. Ábrányi 

Kornél tollából született Carmen-fordítás, ahol a gyermekkar például a következőket énekli: 

„A vállunkat hátravetjük/és a mellet kifelé,/mert ezáltal mind a két kar/pompásan csüng 

lefelé…”. Ez a szöveg, bár a zenére pontosan ráénekelhető, nem éppen szerencsés megoldás, 

hiszen az eredeti változat mondanivalóját sem adja vissza, és suta értelmetlenségével 

nevetséges, ami az opera hangulatával egyáltalán nincs összhangban. Hasonlóan mosolyra 

késztet Don José Carmenhez intézett mondata is: „Nem azért vagyunk itt, hogy 

bohóskodjunk,/börtönbe kell menni,/ez a parancs/s ez ellen nincs óvszer!”.  

Mindezek után talán nem is meglepő, hogy Kodály Zoltán, aki ugyancsak foglalkozott 

a szöveges zene magyarról, illetve magyarra fordításának kérdéskörével, Vallomás című 

írásában ekképp fogalmaz: 

Az európai nyelvek minden nagy különbségük mellett is közelebb állnak 

egymáshoz, mint akármelyik a magyarhoz, hangsúlyrendszerük és természetese 

melodikájuk annyira más, hogy szinte ellentétesnek mondhatók. Mi következik 

ebből? Az, hogy egy magyar szövegre írt zenét, amennyiben jól követi a nyelv 

természetes lejtését, majdnem lehetetlen európai nyelvre fordítani; továbbá, 

hogy a magyar szövegből kiinduló dallamvonal európai embernek 

idegenszerű… Amennyire természetes ritmusa a jambus az angolnak, már 
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kevésbé a németnek, franciának és olasznak, olyannyira homlokegyenest 

ellenkezik a magyar nyelv jellegével. (idézi: Fodor A. 1983: 481) 

Az út hosszú volt; meg kellett is merni és meg kellett tanulni a népdal 

formakincsét, és csak azután lehetett óvatosan megkísérelni nem magyar 

formájú versre is olyan dallamot írni, amely nem ellenkezik a magyar nyelv 

természetes dallamirányával. És itt kiderült, hogy a görög-latin formák még 

közelebb állnak a magyar nyelv természetéhez, mert egyenlőtlen és 

változatosabb szótagcsoportokat szolgáltatnak, mint a jambus vagy a trohesus. 

Így hát bármilyen valószínűtlennek hangozzék is, együgyű magyarok énekeiből 

kellett elsajátítani, hogyan lehetne megzenésíteni a magyar irodalom egy-egy 

legremekebb alkotását. (idézi: Fodor A. 1983: 481) 

Mégis, a XX. századra áttérve kiváló, fentiektől teljesen új, minden szempontból 

minőségi megközelítést tapasztalhatunk Nádasdy Kálmán és néhány kortársának 

munkásságában. Az időszakot Nádasdy neve mellett még Hevesi Sándoré fémjelzi, aki 

1912-től volt az opera főrendezője. Nála a „világosság és érthetőség alapkérdéssé vált, 

megnövekedett a fordítás értékének fontossága, minthogy a szövegérthetőség nemcsak a jó 

technikájú énekesek tiszta szövegkiejtésén múlik, hanem a világos logikájú, jól énekelhető, 

természetes nyelvezetű fordításon is” – írja Huszár (Huszár 1970: 160). A fordítói 

tevékenységből egyébként maga Hevesi is kivette a részét, valamint komoly figyelmet 

fordított a meglévő fordítások finomítására, javítására.  

Ekkoriban újból több olyan szakemberrel találkozhatunk, akik nem csupán a 

szövegíráshoz, a költészethez értenek, hanem bizonyos szinten a zenéhez is. Ennek 

eredményeképpen fokozatosan nő a zenei hűség, és már szó sem lehet arról, hogy a 

recitativók egyes részei kimaradjanak, csak azért, mert nem tudják azokat a zenéhez igazítva 

lefordítani – bár ezeket a részeket, szemben például az áriákkal vagy együttesekkel, továbbra 

is meglehetősen könnyedén kezelik, és a szótagok elvétele, hozzáadása, vagy éppen a 

ritmizálás módosítása (pl. egy negyed helyett két nyolcad) teljes mértékben bevett gyakorlat. 

Ez annyira igaz, hogy például az Operaház kottatárában egyazon opera, a Figaro házassága 

különféle korrepetitori példányait vizsgálva – csupán egyetlen jelenetre koncentrálva – nem 

találtam olyan példányt, ahol ne módosítottak volna az elméletileg „érinthetetlen” zenén, 

ráadásul a módosítások is minden esetben különböztek. Tehát: ahány korrepetitor, ahány 

karmester, ahány énekes, ahány előadás, annyi különféle változat.  
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Később, az 1980-as években komoly értékvesztés figyelhető meg a magyar nyelvű 

operajátszás, pontosabban az operafordítás terén, melyről a következőképpen számolt be 

Fodor Géza:  

Amikor 1982-től a Muzsika operakritikusaként követtem a budapesti 

operajátszást, mind világosabb lett, hogy a helyzet – mivel az Opera egy-két 

Verdi-darab kivételével még magyarul adta a külföldi repertoárt – tarthatatlanná 

vált. Az álarcosbál 1986-os felújításának szövegével a színház elérte a 

mélypontot, fordítójának következő munkáját, Donizetti Boleyn Anná-jának 

fordítását 1987-ben már nem is lehetett előadni. (Fodor G. 2009: 274) 

Úgy gondolom, az operák magyar „énekeltetése” valóban igen nehéz feladat, mégis, a 

legújabb operafordítások esetében, amelyeket Baranyi Ferenc neve mellett Blum Tamás, 

Romhányi Ágnes és Csákovics Lajos fémjelez, azt tapasztalhatjuk, hogy a szöveg és a zene 

egysége egyre jobban megvalósul, illetve az énektechnikai szempontok is teret nyernek. Sok 

esetben még arra is figyelmet fordítanak, hogy a például olasz nyelven jellegzetes hangzással 

bíró részeket magyarul is hasonlóan szólaltassák meg. Kiváló példa erre Rossini 

Hamupipőke című operája, ahol egy ária (I. felvonás, 2. jelenet, Don Magnifico) híresen sok 

’cs’ hangot tartalmaz, olyan sorokkal, mint például: „Col cì cì, ciù ciù di botto”. A magyar 

változat fordítója, Huszár Klára felismerte a hangzóhasználat hangulatfestő hatását, és olyan 

sorokkal, mint például „csupa csipogás, csevegés”, gyakorlatilag megteremtette az eredeti 

olasz hangzásvilágot magyar szavak használatával. 

 

3.3. Magyar operák fordítása idegen nyelvre  

 

A magyar operafordítás kapcsán érdemes kitekinteni arra a kisszámú magyar operára, 

melyek nemzetközi színpadokon, fordításban is előadásra kerülnek. Ezek közül minden 

kétséget kizáróan Bartók A kékszakállú herceg vára című műve a legnépszerűbb, melyet 

Kodály daljátéka, a Háry János követ, de mivel ez utóbbi szűkebb műfaji besorolása 

daljáték, nem opera, így dolgozatomban az említett Bartók-mű és annak fordításai tükrében 

mutatom be a magyarról történő operafordítás eddigiektől talán némiképp eltérő 

jellegzetességeit. 

A műről Fricsay (2004) a következőket írja: „ez a mű egy szimbolikus ballada-opera 

Balázs Béla szövegére, amit a mai napig sem sikerült legalább megközelítőleg sikeresen 
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lefordítani – ha egyáltalán lehetséges az eredeti ősmagyar színezetű, drámai sűrűségét más 

nyelven elérni” (Fricsay 2004: 28). 

Már a librettó kiindulási alapja is magyar vonásokat mutat, ugyanis a szöveg 

szerkezete és szóhasználata nagy vonalakban a magyar népballadák hagyományát követi 

(ezek közül a Molnár Anna az, ahol a történet is hasonlít az operáéhoz). Ez már önmagában 

olyan jellegzetesség, amit a magyartól eltérő nyelven vajmi kevéssé lehet visszaadni. 

A szerkezet és a szóválasztás azonban önmagukban nem alkotnának olyan különleges 

operát, mint amilyen A kékszakállú herceg vára. Az egyediséghez egy komoly „kísérletre” 

is szükség volt, ami a szöveg ritmusában nyilvánult meg. Az opera ritmikája ugyanis, Bartók 

úttörő vállalkozásának eredményeképpen, tökéletesen követi a magyar nyelv természetes 

beszédmintáját, amit gyakori éles-nyújtott ritmusképletekkel és szinkópákkal ér el. A 

népdalokból merített megoldás sokszor talán gépiesnek ható jambikus lüktetést ad a 

szövegnek, ami által az énekelt sorok szinte prózainak hatnak a magyar anyanyelvű 

hallgatóság számára. Ez azonban semmiképp nem jelenti azt, hogy a darab elvesztené 

operajellegét. Egyáltalán nem. A természetes magyar beszédminta követése viszont sokkal 

szuggesztívebb, mondhatni, zsigeri szintű hatást gyakorol a hallgatóra, azaz a mondanivaló 

nagyobb valószínűséggel jut el hozzá.  

A szöveg elemzésében jobban elmélyülve azt is észrevehetjük, hogy a szerkezet nem 

áll meg ott, hogy a népballadák felépítését követi. A szöveget a (2 x 4) x 2 szerkezet jellemzi, 

ami azt jelenti, hogy az egyes sorokon belül négy szótagonként is mindig van egy ritmikailag 

jelzett szakasztörés. Ez a szerkezet természetesen egyrészt ismét visszautal a népdalokra, 

másrészt tükrözi a Bartók-művek egy fontos jellemzőjét, miszerint azokban az ún. 

tengelyrendszer (részletesebben l. később, a zenei résznél), matematikai alapokon nyugvó 

aranymetszési arányok és a pólus-ellenpólus kettőssége mindvégig jelen vannak (Kárpáti 

2007).  

Azt, hogy ez az új, eddig nem látott megoldás mennyire hatásos, jól bizonyítják 

Kodálynak az opera bemutatóját követő szavai:  

A nyelv felszabadításának, a természetes hanglejtés zenévé fokozásának útjára 

lépett Bartók, s ezzel nagyban előrevitte egy magyar recitatív stílus kialakulását. 

Ez az első mű a magyar operaszínpadon, amelyben az ének elejétől végig 

egyöntetű, ki nem zökkenő magyarsággal szól hozzánk. (Kodály 1964:422)  
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Egy másik helyen pedig megjegyezte: A zeneszerző a magyar nyelv, „a természetes 

hanglejtés zenévé fokozásának útjára lépett”, s így operája „a szövegnek legapróbb nyelvi 

egyenetlenségeire is rávilágít” (Kodály 1974, 2: 422.). 

A szövegről még érdemes elmondani, hogy nagyon hangsúlyosak az ismétlések, ezek 

ugyanis egyrészt a szándék megerősítésére utalnak, másrészt az önmeggyőzés eszközét is 

jelentik (Fábri 1999). Sajnos az ismétlés szerepe nem minden fordító számára volt 

nyilvánvaló, és ennek megfelelően az általam vizsgált angol nyelvű változatoknál 

minimálisra tehető ennek az eszköznek az alkalmazása, ami itt egyértelműen veszteséget 

jelent. 

A szöveg struktúrájára jellemző tudatos szerkesztés a zene oldalán is hangsúlyosan 

megjelenik, aminek vonatkozásában említésre méltó a szereplők hangfajának 

megválasztása, valamint bizonyos központi motívumokhoz kapcsolódó állandósult 

hangnemek alkalmazása. Erre hangnemszimbolikaként is utalhatunk. 

A zenei szereposztás ismeretében a zenében jártas hallgató előre számíthat a 

konfliktusra, ugyanis a basszus és a mezzoszoprán párosítás régóta erre enged következtetni. 

Ahogy Ur (2010) is jellemezte:  

A basszus és mezzoszoprán párosítás azóta hordoz valami disszonanciát, amióta 

Mozart az egyébként eredeti felállást polgárpukkasztásból megfordította. A 

hősszerelmesnek ettől fogva a tenor hangfekvés dukál, az égiek által hozzá 

rendelt szerelmesének pedig a szoprán. Már Csajkovszkij is, amikor Tatjánának 

szoprán, Anyeginnek pedig bariton fekvést ír elő, párkapcsolati konfliktust vetít 

előre. (Ur 2010:1) 

A hangfaj tudatos megválasztásán túl a zenei megoldások már önmagukban jellemzik 

a szereplőket: Kékszakállúra a tonális rend, míg Juditra a formabontás jellemző, azaz a 

szereplők által alkalmazott dallamok, zenei szerkezetek rögtön rávilágítanak belső 

tulajdonságaikra. Kékszakállú pentaton hangstruktúráiban nincs félhanglépés, jellemző 

hangközei a nagyszekundok és kistercek, és, mivel híján van a legdisszonánsabb 

hangközöknek (mint például a nagyszeptim), ezek jóval könnyebben befogadhatók. A 

pentaton skála természetes voltát jól érzékelteti, hogy sok madárra is a pentatónia jellemző. 

A herceg megnyilvánulásaira a népies parlando-rubato stílus említendő, aminek a szabad, 

beszédhez igazodó, kötetlen ritmika a sajátja. 
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Ezzel szemben Judit megnyilvánulásaiban pontosan a természetes, „fülnek tetsző” 

megoldások elvetése, az új utak keresése jelenik meg, többek között bővített 

hármashangzatok formájában. Ezek a feszült zenei hangzások, a kromatika és a 

disszonancia, mind-mind romantikus jelleget adnak a feleség karakterének, ami így (is) éles 

ellentétbe kerül Kékszakállú „diatonikus, népzeneien zárt karakterével” (Irodalmi Internet 

Napló).  

A szövegszinten is megjelenő pólus-ellenpólus a zenei megoldásokban is kétségtelenül 

megjelenik; a négy pólus viszonyát az opera képeiben kereshetjük: éj vs. fény, virágos kert 

vs. könnyek tava; itt „a „főág” eszmei-logikai dimenziójával szemben a „mellékág” 

képviseli az érzelmi dimenziót” (Fröhlich 2005). Konkrét hangok tekintetében ez elsősorban 

a fisz és C ellenpólusokat jelenti (a kvintkör legmélyebb és legmagasabb hangjai), melyek a 

sötétség és a fény szöveges említésekor mindig pontosan megjelennek. Az éj-témák mindig 

a fisz-pólusban gyökereznek, míg a fény-témák a C-ből indulnak ki (Vass 2006): fehér falon 

fut a rózsa…táncol a nap – asz-moll (C-dúr kiegészítő hangneme) vs. nem kell rózsa, nem 

kell napfény (fisz-moll).  

4. kottapélda  

Ellentétek zenei megjelenítése (1) 

 

5. kottapélda  

Ellentétek zenei megjelenítése (2) 
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Ez a tudatos szerkesztés a szereplők nevének említésekor is gyakran megjelenik: a sötétséget 

képviselő Kékszakállú nevéhez a fisz, míg a világosságot kereső Juditéhoz a C köthető.  

A négypólusú tengelyrendszert Fröhlich (2005) az 1. ábrán látható módon ábrázolta - 

  1. ábra  

Négypólusú tengelyrendszer (Fröhlich 2005) 

 

A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy ennél az operánál a szöveg és a zene olyan 

koherens egységet alkot, ami valóban egyedülálló, hiszen a teljes művön keresztül 

megvalósul az a koncepció, miszerint bizonyos szavakhoz, szereplőkhöz, képekhez adott 

hangnemek, zenei megoldások kapcsolódnak, tehát egy-egy mondaton belül akkor is zavart 

okozna a szavak felcserélése, ha a szóban forgó mondat jelentésén az nem módosítana. 

Ennek megfelelően a fordítók munkája, amint arra a későbbiekben részletesen is kitérek A 

kékszakállú herceg vára esetében egyfajta lehetetlen küldetés, hiszen irreális elvárás lenne 

egy olyan énekelhető fordított változat megkövetelése, ahol a fent említett kulcsmotívumok, 

szavak, nevek helye pontosan megegyezik a magyar eredetiével, ráadásul azonos 

szótagszám mellett. Mindazonáltal, ha a fordító tisztában van a fenti tudatos szerkesztési 

móddal, sokkal jobb eredményre juthat, mintha egyáltalán nem ismeri a zenei megoldások 

és a szöveg hihetetlenül szoros összefonódását. 

Tekintettel arra, hogy A kékszakállú herceg vára nemzetközi szinten a legismertebb 

magyar opera, számos fordítása ismert, melyek többsége énekelhető. A jelen dolgozatban 

ezek közül hárommal fogok részletesen foglalkozni. 

A tárgyalt változatok közül Christopher Hassal 1963-as fordítása a legismertebb. Ezt 

széles körben használják még napjainkban is, és ez volt az, ami a mű legkorábbi 3 nyelvű 

kiadásában (magyar, angol, német) szerepelt. 
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A második változat 2005-ben készült, fordítója pedig nem más, mint Bartók Péter, 

Bartók Béla fia, aki Peter Hennings-szel közösen végezte el a Hassal-féle fordítás 

kiigazítását-újrafordítását, mivel véleménye szerint az nem adta vissza az eredeti magyar 

nyelvű librettó mondanivalóját. 

Míg az első két fent említett angol nyelvű változat énekelhető, a harmadik, amelyet 

Paula Kennedy készített a londoni Royal Opera House számára, feliratozás céljából készült.  

Az eltérő alkalmazás ellenére (énekelt változat vs. felirat) az angol változatok első 

része, a Prológus mindenképpen probléma nélkül összevethető, ugyanis ahhoz nem tartozik 

zenei kíséret, az nem más, mint egy prózában elhangzó bevezető az operához. Elsőre a 

Prológus furcsának tűnhet a maga régies-népies stílusával, hiszen a szavakat Bartók és 

Balázs egy énekmondó szájába adják, de alaposabban megvizsgálva a dolgot kifejezetten 

jónak tekinthető ez a megoldás, hiszen az opera már említett népies vonásait (népdalokon 

alapuló szerkesztés, pentaton dallamok, parlando-rubato stílus stb.) ezzel fel lehet vezetni, 

meg lehet alapozni, valamint a balladaszerű cselekmény is jól illik egy népi énekmondó 

szájába. A Prológus balladai hangvételét a zenekar belépése is tovább erősíti, ugyanis az 

opera zenei része egy négysoros, egyszólamú pentaton népdal-vázlattal indít. 

Érdekes módon ez az a rész, amely talán a legtöbb kérdést veti fel a fordító számára 

annak ellenére, hogy azt hihetnénk, könnyen megoldható, hiszen éppen ez az egyetlen rész 

a műben, amit nem énekelnek, ahol nincs zenei kíséret, ahol tehát a szótagszám és az 

énekelhetőséggel kapcsolatos számos egyéb kívánalom nem köti meg a fordító kezét. Azaz 

itt nem feltétlenül jelent problémát, ha az öt szótagból nyolc lesz, vagy ha éppen túl sok a h 

hang egy sorban (ami az énekelhető változatokban a túlzott levegőveszteség miatt 

kerülendő). 

Vizsgáljuk tehát meg, mi is teszi mégis annyira összetetté ennek a rövid bevezető 

résznek a lefordítását. 

A Prológus előadója a librettó szerint a Regös, akit általában egy középkori 

énekmondóval szoktak azonosítani. Ha azonban egy klasszikus, Mátyás-korabeli 

énekmondóra gondolunk, akkor az nem adja tökéletesen vissza a regösök egyedi, magyar 

kultúrához kötött voltát, ez a név ugyanis a Magyar Néprajzi Lexikon (1982) alapján „a 

nyelvészek és a magyar őstörténet kutatóinak véleménye szerint a régi magyarok 
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sámánjainak, varázslóinak, ráéneklőinek egyik elnevezése is lehetett”; maga a regös, regölés 

szavak is „a refrénben elhangzó, finnugor eredetű „reg” szógyökből” erednek, melyek a régi 

sámánok „révülésével” hozhatók kapcsolatba (Lukin-Ugrin 1990). Azt, hogy Balázs Béla a 

regös klasszikus, magyar kultúrában gyökerező jelentését szánta a darab „felvezetőjének”, 

világosan bizonyítja az a tény, hogy a Regös által előadott szöveg felépítése ténylegesen 

tükrözi a regösénekek jellemzőit.  

A Magyar Néprajzi Lexikon (1982) szerint a regösénekek szerkezetének „alkotóelemei 

különböző szótagszámú két-, ill. négyütemes egységek, ütempárok vagy sorok, melyek 

lazán, füzérszerűen vagy sorolással kapcsolódnak össze, a rögtönzésnek is teret hagyva. 

Kiválik az alkotóelemek közül az állandó szöveg- és dallammotívumokat tartalmazó refrén, 

mely az éneket szakaszokra tagolja, és biztosítja a forma egészének rendezettségét, 

rondószerű képleteket hozva létre. Ritmusuk a szöveghez nem alkalmazkodik, hanem merev 

giusto, tempójuk gyakran gyorsuló tendenciájú”. Azt is kiemeli, hogy az ilyen dalok közös 

jellemzője a Haj regö rejtem frázis alkalmazása. A szöveget elemezve a fenti jellemzők 

közül többel élt Balázs Béla is: szerepel benne – rögtön a kezdésnél, mintegy „felütésként” 

– a „kötelező” fent említett frázis, szerkezetét a 4 + 2, 4 + 4 szótagszám jellemzi, található 

benne állandó refrén (Urak, asszonyságok), a szöveget pedig valóban asszociáció-szerűen 

egymás mellé helyezett, balladai homályt előidéző sorok alkotják. 

A regös sorai közt több esetben is találkozhatunk régies megfogalmazással, 

szóhasználattal, így például a következőkkel: ím, az világ, az mese, tik, haj. Ezek a szavak 

egyrészt az előbb említett régies hangvételt biztosítják, másrészt viszont egy kis népiességet 

is magukban hordoznak, megerősítve ezzel is a regösök sámánokhoz kötődő hagyományát.  

Érdekes módon Bartók Péter a szövegrész fent bemutatott régies voltát tagadja, 

szerinte semmiféle ilyen jellegű vonás nem jellemzi a Regös szövegét, és ennek megfelelően 

elítél minden olyan fordítást, ahol a fordító élne a régies stílus megjelenítésével.  

A fordítási változatok bemutatása előtt nézzük tehát, melyek is a Regös szövegének 

célnyelvre történő átültetésével kapcsolatban megfontolandó kérdések, azaz: mire figyeljen 

a fordító? A szöveg bemutatása alapján nyilvánvaló, hogy a Regös nem egy egyszerű figura, 

hanem olyan valaki, aki mintha régmúlt időkből térne vissza az ősi hagyományok 

letéteményeseként, azzal a céllal, hogy bölcsességével és tapasztalatával valami fontos 
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dologra ébresszen rá minket, a nézőket. Ehhez pedig felvonultatja a feladatköréhez szorosan 

kapcsolódó eszköztárat.  

Nyilvánvaló, hogy az angolszász kultúrában regösökkel nem találkozunk, de minden 

bizonnyal ott is voltak hasonló, közel azonos feladatkörrel bíró személyek, például a bárdok, 

akik ugyancsak rendelkeztek egy sajátos énekmondói stílussal. Tehát, amennyiben 

funkcionális megközelítést alkalmaz a fordító, áthelyezheti a bevezetőt egy, az eredeti 

körülményekhez hasonló angolszász korszakba, kultúrába, és ahhoz igazíthatja a fordítást.  

Tekintettel arra, hogy az operában ez egy olyan speciális rész, ami prózában, zenei 

kíséret nélkül hangzik el, még a szótagszám sem kötött (nem követi az opera egyébként 

nagyon precíz, pontos szótagszám-alapú szerkesztését sem), azaz akár teljesen eltérő 

szerkezetet is választhat a mondanivaló megfogalmazásához a fordító, és ennek megfelelően 

akár teljesen alkalmazkodhat egy általa helyesnek tartott, pl. a bárdok által a múltban 

alkalmazott szerkesztési elvhez vagy rímképlethez. 

A vizsgált fordítások közül Hassal élt a legnagyobb szabadsággal (kiérdemelve ezzel 

Bartók Péter rosszallását), ő ugyanis az eredetitől teljesen eltérő szerkezetet, rím- illetve 

ritmusképletet használt, továbbá költői eszközei, képei, szóhasználata is nagyban különbözik 

a magyar eredetitől, olyannyira, hogy a visszatérő sor is teljesen eltér. Míg a magyar regös 

az utolsó sorban mindig azt ismételgeti: Urak, asszonyságok, addig Hassal bárdja minden 

versszakzáró sorban egy „sóhaj visszhangjáról” (echo of a sigh) beszél. Ez az olvasó/hallgató 

számára mégsem jelent problémát, hiszen a célnyelvi szöveg sikeresen létrehoz egy 

némiképp vészjósló, balladai homállyal terhelt hangulatot, azaz pontosan azt, amire az opera 

kezdetén szükségünk van. 

A másik két fordítás sokkal szorosabban követi az eredetit: Bartók Péter szinte szó 

szerint azt írja, mint Balázs Béla, és arra sem törekszik, hogy megfeleljen valamiféle 

egységes rímképletnek (hol összecsengnek a sorvégek, hol nem). A harmadik szövegváltozat 

alkotója, Paula Kennedy köztes megoldást választott: némiképp szabadabban kezelte az 

eredetit, mint Bartók Péter, így például a hat, illetve öt soros versszakok nála egységesen 

négysoros megfelelőt kapnak, amelyek ha egységes rímképlettel nem is, de rendszeresen 

rímelő sorvégekkel azért rendelkeznek. Az ő megoldásánál az elsődleges hiányosság a refrén 

elmaradása, pedig ennek az operának az esetében az ismétlés szerepe még hangsúlyosabb, 
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mint a műfaj képviselőinél általában. Ezek mellett az is lényeges, hogy ez utóbbi két fordítás 

teljes mértékben nélkülözi a régies stílus jegyeit, azaz itt a nézőt mindenképp komoly 

veszteség éri az eredetihez képest, nem úgy, mint Hassal változata esetén.  

3. példa  

A kékszakállú herceg vára, Prológus 1. versszak 

Haj regö rejtem  

Hová, hová rejtsem 

Hol volt, hol nem: 

Kint-e vagy bent? 

Régi rege, haj mit jelent, 

Urak, asszonyságok?  

Balázs Béla eredeti szövege 

 

 

What does it mean,          

this tale we are about to 

hear?                              

How shall we understand it,                               

ladies and gentlemen? 

Once upon a time..                    

Where did this happen? 

Outside, or within? 

Ancient fable, what does it 

mean, 

Ladies and gentlemen? 

Once upon a time... 

No need to worry when. 

But as to place, where was it? 

Here? or there? 

'Tis just another legend, you may say 

And so dismiss it.  

Ah, but, gentle folk,  

Should any of you ask me what it 

means,  

Alas, there's but a single true reply —  

The echo of an echo of a sigh. 

Paula Kennedy, Bartók Péter és Christopher Hassal fordításai 

 

4. példa  

A kékszakállú herceg vára, Prológus, 2. versszak 

Keserves és boldog 

Nevezetes dolgok 

Az világ kint haddal tele, 

De nem abba halunk bele, 

Urak, asszonyságok.  

Balázs Béla eredeti szövege 
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It tells of matters                     

both bitter and sweet                   

It tells of the world’s conflicts                          

and the soul’s mysteries 

 

Bitter and joyous 

Are the events around us. 

But the world’s armies do not 

determine our fate, 

Ladies and gentlemen. 

Life's a strange patchwork 

Of the grave and gay, 

The paltry and august; 

And the teeming world 

Time and time again is torn apart 

by wars.  

But, gentle folk, that isn't what 

we die of,  

No, not at all! 

Of what, then, do we die? 

The answer is the echo of a sigh. 

Paula Kennedy, Bartók Péter és Christopher Hassal fordításai 

A regös bevezetőjét követően érkezünk el ténylegesen az operafordítás feladatához, 

hiszen innentől kezdve kell a fordítónak a zenére is tekintettel lennie. Természetesen ez nem 

jelenti azt, hogy a többi szempontról meg kellene feledkeznie. Ennek megfelelően tehát a 

régies jellegű nyelvhasználatra továbbra is érdemes odafigyelni (amit Bartók Péter a librettó 

kapcsán is tagad). Ezt Christopher Hassal a fentiekhez hasonlóan tudatosan kezeli, amint azt 

a 3. példában olvasható szövegrész is jól példázza:  

5. példa  

A régies nyelvhasználat CNy-i megvalósítása Hassal fordításában 

Nem hallod a vészharangot?  Do you hear the bells ajangling? 

Anyád gyászba öltözködött,  Child, thy mother sits in sorrow; 

Atyád éles kardot szíjjaz,  Sword and shield thy father seizeth; 

Testvérbátyád lovat nyergel, –  Swift thy brother leaps to saddle. 

 

A régies nyelvhasználat, szóválasztás folyamatosan jelen van Balázs Béla 

librettójában, különleges hangulatot kölcsönözve ezzel a darabnak. A régi és az új, a 

hagyomány és a változás ellentéte hangsúlyos szerepet kap a darabban. Ez a feszültséget 

létrehozó ellentétpár a szöveg és a zene szintjén is megjelenik: Kékszakállúnál a szöveg és 

a zene is régies jegyeket hordoz, míg Judit megszólalásait mindkét szinten az újítás, a 

hagyományostól való eltérés, mondhatni a modernitás jellemzi. Ha ezt a feszültséget fent 

kívánjuk tartani, akkor elkerülhetetlen a régies beszédstílus megjelenítése az angol 

szövegben is, de kizárólag a megfelelő részeknél (azaz Kékszakállú megnyilvánulásainál). 
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A stílus és a regiszter problematikáján túl az énekelt szövegrészeknél a ritmika és 

lüktetés kérdésköre jelenti az első komoly megoldandó feladatot a fordító számára. Balázs 

Béla az opera esetében speciális megoldást alkalmazott e téren, ami abban nyilvánult meg, 

hogy az egyes sorokon belül is megjelenik mindig egy törés (a 2 x 4 között), ami sajnos 

bizonyos esetekben még Hassal számára is megoldhatatlan feladatot jelentett (l. a 6. példát). 

6. példa  

A ritmustörés részleges megvalósítása Hassal fordításában 

A KÉKSZAKÁLLÚ BLUEBEARD 

Nyitva van még fent az ajtó. See, the doorway standeth open. 

JUDIT JUDITH 

Kékszakállú! Dearest Bluebeard! 

Elhagytam az apám, anyám, Mother and father beloved, 

Elhagytam szép testvérbátyám, brother and sister devoted. 

Elhagytam a vőlegényem, – All of them – I left them weeping, 

Hogy váradba eljöhessek. all my kindred, to come hither. 

Kékszakállú! Ha kiűznél, Darling Bluebeard! If you reject me 

Küszöbödön megállanék, and drive me out, I’ll never leave you. 

Küszöbödre lefeküdnék. I’ll perish on your icy threshold. 

 

A sorközepi törés szerepe azért nagyon fontos, mert a zene is ezt a szerkesztési módot 

követi, tehát a két négyes közt minden esetben van egy pillanatnyi zenei „megtorpanás”, ami 

egy ilyen szempontból hibás célnyelvi megoldás esetén egyrészt kettészakíthat szavakat (l. 

7. példa), másrészt a zene lüktetéséből adódóan (♩.♪♩♩) rossz szótagra kerülhet a 

szóhangsúly, megértési problémáknak adva ezzel táptalajt.  
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7. példa  

A ritmustörés szövegbeli hiánya okozta problémák bemutatása 

 

„Most már Judit I mind a tied”   „All is thine for I ever, Judith” 

„Vigyázz, vigyázz I a váramra” „Child, beware, beIware my castle” 

 

Ugyancsak problematikus, hogy bizonyos esetekben a célnyelvi szótagszám nem 

egyezik meg a forrásnyelvivel (l. 6. példa vége, valamint 8. példa). Ez az énekeseket 

igencsak nehéz, mondhatni megoldhatatlan feladat elé állítja, hiszen a zenén módosítani nem 

lehet, a megoldás így tehát csak ritmikai változtatásokkal születhet meg (pl. egy negyedből 

két nyolcad vagy fordítva). Ez más operák esetében akár fel sem tűnik, vagy legalábbis 

„bocsánatos bűn”, itt azonban, ahol a ritmus szigorú rendszer szerint működik, komoly 

megakadást, zavart idézhet elő a hallgatóságban. (Az állandó ritmus megszakadása 

kizökkenti a nézőt a monotóniából, ami pedig, mint afféle sámánisztikus ráolvasás, még 

inkább elmélyíti a hallottak hatását.)  

 

8. példa  

Eltérő szótagszámok a FNy-i és CNy-i változatokban 

 

„Gyere, gyere, tedd szívemre” (8) „Come now, place them on my heart” (7) 

„De két ajtó csukva van még”  (8) „Two doors are still not open” (7) 

 

Az eddig említett fordítói feladatok mindazonáltal többé-kevésbé megoldhatók voltak, 

és főként Hassal változatánál, néhány (pl. a fent bemutatott) ponttól eltekintve, kifejezetten 

jól énekelhető és stilisztikailag is az eredetihez azonosuló célnyelvi szöveget kap az énekes 

és a néző. Az egyetlen teljesíthetetlen feladat – ami talán egyik fordító számára sem volt 

nyilvánvaló – a kulcsszavak megfelelő elhelyezése. A darabban bizonyos, így például a 

fényhez, sötétséghez kapcsolódó szavak zeneileg is külön életet élnek, mivel eltérő skálák 
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tartoznak hozzájuk. Ez egyben azt is jelenti, hogy ha ezek a szavak a fordításban más helyen 

szerepelnek, akkor elveszítve különleges zenei töltetüket egyben erejükből és az egészben 

elfoglalt szerepükből is veszítenek. Tekintettel azonban a magyar és az angol eltérő 

mondatszerkesztési sajátosságaira, egymástól igen távol eső strukturális megoldásaira, ez a 

feladat még a művet zeneileg is kifogástalanul ismerő fordító számára is minden bizonnyal 

lehetetlen feladat. 

A fordításokat illetően pár mondat erejéig érdemes még Paula Kennedy változatára 

külön is kitérni, hiszen ez kifejezetten feliratozási célból született. A magyar megoldásoktól 

eltérően Kennedy a nemzetközi gyakorlatot követte, azaz nem akart szó szerint mindent 

belefordítani a feliratba. „Az volt a célom (mint feliratok fordításakor általában), hogy a 

lehető legegyértelműbben közvetítsem az eredeti szöveg mondanivalóját, mindezt pedig oly 

módon, hogy biztosítsam a felirat és a zene tempója, lüktetése közti összhangot” (személyes 

közlés, ford.: Bozsik Gy.). Kennedy, aki a fordítás elkészítésekor már évek óta 

tanulmányozta a művet mind a szöveg, mind pedig a zene szempontjából, a legnehezebb 

feladatként a következőt jelölte meg: „A Kékszakállú esetében már maga az énekelt szöveg 

is nagyon tömör és minden mellébeszélést nélkülöző (ami nagyban megkülönbözteti sok 

más operától), így a legnagyobb kihívás az volt, hogy a felirat is ugyanilyen tömör legyen” 

(személyes közlés, ford.: Bozsik Gy.). 

Összességében elmondható, hogy A kékszakállú herceg vára igen összetett mű, 

melynek elemzése, értő hallgatása zeneileg képzett, magyar anyanyelvű szakemberek 

számára is komoly feladat. Ennek megfelelően ezt a komplexitást a magyartól eltérő nyelvű, 

énekelhető változatban lehetetlen megvalósítani. A fordítónak ebben az esetben arra kell 

törekednie, hogy a lehető legkevesebb veszteség árán oldja meg feladatát. Ez a vizsgált 

fordítások közül Hassal változatában valósult meg leginkább. 

A feliratozási célú fordítások esetében a kötöttségek száma nyilvánvalóan csökken, 

így ott nagyobb esély van egy ténylegesen működő célnyelvi változat megalkotására, de ott 

is elkerülhetetlen, hogy a fordító valóban értse a mű különböző prózai és zenei rétegeit, hogy 

a különféle megoldásokkal közvetített mondanivalókat – akár más eszközökkel – adhassa át 

a nézőknek.  
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Bartók Béla és Balázs Béla remekműve és a dolgozatban bemutatott fordítások 

elemzése jól példázza a fordítói munka összetettségét és sokszínűségét, de egyben rámutat 

arra is, hogy az operafordítás külön fordítói műfajnak tekinthető, hiszen – még ha sokan 

eltérően is gondolkodnak erről – a zene és a szöveg egysége külön mondanivalót és ezzel 

együtt külön nehézséget hordoz, amit jól érzékeltet Kékszakáll utolsó mondata: 

„És mindig is éjjel lesz már" – fejezi be a történetet. Szavait a bevezető zene ötfokú 

népdal-féle dallama kíséri, fisz-mollban. Azaz visszatértünk a kiindulási ponthoz, ahol az 

éjjel szó helye pontosan meghatározott, legyen szó akár a forrás-, akár a célnyelvi 

változatról.  
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4. A kutatás módszertani háttere 

 

4.1. Lexikai kohézió az operákban 

4.1.1. A lexikai kohézió meghatározása 

 

Az 1960-as években a nyelvészeti vizsgálatok olyan ponthoz értek, amikor a 

mondatokból szöveggé szerveződő nyelvi formák vonatkozásában felmerült kérdések 

megválaszolásához nem voltak már elegendőek a mondatgrammatika eszközei, így 

szövegközpontú megközelítésre volt szükség. Olyan megközelítésre, ami a szöveget 

egységes egésznek fogja fel.  Ekkoriban indult el a kohézió szisztematikus vizsgálata is 

(Tolcsvai Nagy 1994). 

Enkvist (1990) meghatározása szerint kohézió „a szöveg felszínén található explicit 

(grammatikailag leírható) kapcsolóelemeket magában foglaló terminus” (Enkvist 1990: 14; 

ford.: Károly K.), míg de Beaugrande és Dressler (2000) úgy fogalmaz, hogy a kohézió azt 

fejezi ki, hogy „a szövegfelszín részei, vagyis maguk a hallott vagy látott szavak között 

milyen kölcsönös összefüggések vannak egy adott szósorozaton belül” (kiemelés az 

eredetiben; de Beaugrande és Dressler 2000: 24).  

Halliday és Hasan a kohéziót egy olyan jelentésrelációként definiálja, „amely a 

szövegen belül van jelen, és amely azt mint szöveget meghatározza” (Halliday és Hasan 

1976: 4; ford.: Károly K.). Grabe és Kaplan (1996) ugyancsak foglalkoztak a kohézió 

jelenségével; az ő meghatározásuk szerint a kohézió egy, a szöveg felszínén ’dolgozó’ nyelvi 

eszköz, amely minőségi kapcsolatokat jelöl a szövegben annak mondatai és tagmondatai 

között. Ezeken felül Hardy és Leuchtmann (1996) még a „folytonosságra” is felhívja a 

figyelmet, amelynek létrehozásában a kohézió központi szerepet tölt be. 

Károly a fentiek alapján a következőképpen definiálja – tömören és összefoglalóan – 

a kohéziós eszközök mibenlétét: „olyan „objektív”, „felszíni”, „explicit” nyelvi eszközök, 

amelyek fő feladata a kapcsolódások és a folytonosság jelölése a szövegben” (kiemelés 

az eredetiben; Károly 2011: 27). 

Dolgozatomban kohézió(s eszközök) alatt Károly (2011) definícióját fogom érteni, 

mivel kutatásom szempontjából a folytonosság kimutatása elsődleges, és a meghatározás a 

számomra fontos szempontokat lefedi. Az opera – műfajából adódóan – nehezebben 
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követhető, mint egy prózai mű, hiszen a szövegértést általában nehezíti a zenei megformálás 

(értsd: az, hogy énekelnek és nem prózában beszélnek a szereplők). Ennélfogva a nézők 

(hallgatók) számára fontos, hogy a szöveget bizonyos kapcsolódási pontok mentén követni 

tudják. Ezek a pontok az általam is vizsgált lexikai kohéziós eszközök.  

A kohéziós elemek megfelelő alkalmazása esetén a szövegben kapcsolódási hálók, 

láncok alakulnak ki, befolyásolva és magasabb szintre emelve a koherenciát, azaz a szöveg 

szélesebb értelemben vett minőségét. 

A kohéziós eszközök között kiemelkedő szerepe van a lexikai kohéziónak. A 

nyelvészet napjainkban már „a szövegprodukció és a szövegértés kulcsfontosságú 

elemeként” kezeli (Károly 2011: 28). Halliday és Hasan (1976, 1989) elemzése alapján a 

lexikai kohéziós eszközök a teljes kohéziós eszköztár több mint 40%-át alkotják, azaz a 

szöveg egységességében valóban meghatározó szerepük van. 

A lexikai kohézió vizsgálatakor már a ’80-as évek óta számos szakember, így például 

Halliday és Hasan (1976), Hoey (1991) és Tyler (1994) is központi szerepben tüntette fel a 

tág értelemben vett ismétlést, amely nem csupán a szó szerinti ismétlést foglalja magába, 

hanem az adott diskurzus entitás más lexikai eszközökkel (pl. szinonima, hiponima stb. 

révén) történő újraemlítését is (pl. Hoey, 1991). Erről Károly (2011) a következőket írja: 

Bár az ismétlés megítélése ellentmondásos, a lexikai ismétlésnek mint kohéziós 

eszköznek fontos szövegszerkesztő funkciója van. Az ismétléselemzések 

eredményei alapján elmondható, hogy a lexikai ismétlések szisztematikus 

elemzése révén 1) azonosíthatók a nem narratív (elbeszélő) típusú szövegek 

makropropozíciói/kulcsmondatai, 2) megjósolhatók szövegek közti minőségi 

eltérések. (Károly 2011: 11) 

Az ismétlés jelentőségének kutatásában kiemelkedő szerepe volt Johnstone-nak 

(1987), aki az ismétlés szerepének fontosságát négy területtel azonosította; ezek: a 

szövegkohézió, a retorika, a szemantika, valamint a nyelvtanulás. A szövegkohézióban 

betöltött funkcióját azért is nevezi kimagaslónak, mert ez egy olyan alapvető nyelvi eszköz, 

ami „az első, amit megtanulunk (gyermekkorban), és az utolsó, amit elveszítünk (skizofrénia 

és afázia esetében)” (Johnstone 1987: 207; ford.: Károly K.). 

Károly (2011) megfogalmazása szerint az ismétlés ismérveit – kohéziós reláció 

esetében – a következők szerint határozhatjuk meg: 
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(a) egy lexikai egység megismétlődik pontosan ugyanabban a formában, vagy 

inflexiós vagy derivációs váltással (tehát morfológiailag kapcsolódik), 

vagy 

(b) egy lexikai egység információtartalma részben vagy egészben 

megismétlődik egy szemantikailag kapcsolódó lexikai egységen keresztül 

(pl. szinonímia, ellentét, hiponímia/fölérendelés, meronímia vagy Hasan 

(1984) pillanatnyi reláció kategóriája). 

Az ismétlések funkciójának szerepe műfajonként eltérő lehet. Így, amint arra Ben-Ari 

(1998) is utal, például a mítoszokban, mesékben ugyanúgy kiemelt szerepet töltenek be, mint 

a költészetben, ahol zenei, tematikus és szimbolikus eszközként tekinthetünk rájuk. Ez az 

opera esetében sem lehet tehát másként, tekintettel a műfaj összetett gyökereire.  

Amint azt Károlynál (2010) is olvashatjuk, az említett szerepen túl az ismétlés 

leggyakrabban ismert funkciója stilisztikai és retorikai, ez azonban nyelvenként, 

kultúránként változhat. Egyes nyelvek, így például a magyar is, a szóismétlést kifejezetten 

hibának rója fel egy irodalmi szöveg esetében. Nyelvészeti szempontból az ismétlés jelentős 

diskurzív, szövegszerkesztő szereppel bír. Az ismétlés eltérő kulturális megítélése azonban 

befolyásolja azt, hogy egy fordított szövegnél a fordító milyen mértékben tartja meg az 

ismételt lexikai elemeket, és mennyiben váltja fel azokat szinonimákkal vagy keres egyéb 

megoldást. Ilyenkor nyilvánvalóan kevesebb lehet a kohézív kapcsolat, gyengébb lehet a 

kohéziós erő a CNy-i szövegben, mint a FNy-iben volt, tehát a kiindulási és célszöveg eltérő 

diskurzív jelleget fog mutatni. 

A dolgozatban én is kifejezetten az ismétléseket és azok szerepét vizsgálom az egyes 

fordítási változatok elemzése során, hogy ennek segítségével megtaláljam a szövegek 

makropropozícióit és megválaszolhassam azt a kutatási kérdést, hogy az egyes 

operafordítások, illetve azok módosításai mennyire törekedtek a szöveg üzenetének hű 

átadására, illetve ez a cél mennyire módosulhatott az énekelhetési kritériumok 

figyelembevételével. Amennyiben ugyanis a forrás- és a célnyelvi változatok 

makroprozicionális tartalma eltér, felmerül a kérdés, hogy megfelelő-e a fordítás, ill. 

történik-e módosulás a keletkező célnyelvi szöveg mondanivalójában is. 
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4.1.2. A lexikai kohézió kutatásának főbb irányzatai 

 

Az angol kohéziós kutatások elsősorban Halliday és Hasan (1976) kohéziós modelljét 

vették alapul.  

Megközelítésük szerint a szövegkohézió nem más, mint egy olyan szemantikai reláció, 

melyet a szöveg két eleme közti kohézív kapcsolaton keresztül alakít ki a nyelv lexiko-

grammatikai rendszere. Az ilyen kapcsolatokra Halliday és Hasan (1976) a cohesive tie, azaz 

kohézív kapcsolat néven utal. Rámutattak arra is, hogy amennyiben ezeket a kapcsolatokat 

kvalitatív és kvantitatív módszerekkel elemzik, akkor többek között műfaji sajátosságok, 

illetve egyéni, kulturális különbségek mutathatók ki a vizsgált nyelvben. 

Kohézív kapcsolatok vonatkozásában Halliday és Hasan (1976) öt típust 

különböztetett meg. Ezek: a referencia, az ellipszis, a szubsztitúció, azaz behelyettesítés, a 

kötőszó, valamint a lexikai kohézió. Ez utóbbit további két kategóriába sorolták, amelyek az 

ismétlés, ahová a szinonimák, a fölérendelt fogalmak és az általános fogalmak tartoznak, 

valamint a kollokációk, amibe a ’klasszikus’ gyakran előforduló szókapcsolatok mellé a 

sorozatokat és a rész-egész viszonyt kifejező relációkat is beleértették. 

Ezt a megközelítést Hasan (1984) később újragondolta, és meghatározta a „kohézív 

harmónia” fogalmát. Ebben kifejti, hogy a kohéziós eszközök alkotta láncokon belül is 

lehetnek további relációk, amelyek a koherenciát még tovább erősítik. E későbbi 

megközelítésében a lexikai kohézió eltérő tipizálást kapott, amiben általános lexikai 

kapcsolatokat és ún. „pillanatnyi”, szövegalapú relációkat (instantial relations) 

különböztetett meg egymástól. 

A harmadik legismertebb és jelen vállalkozás szempontjából legjelentősebb modell 

Hoey munkásságához köthető; ezt a következő alfejezetben ismertetem részletesen. 

 

4.1.3. Hoey (1991) ismétlésmodelljének bemutatása 

 

Hoey 1991-es modelljében Halliday és Hasan (1976), valamint Hasan (1984) 

megközelítései egyaránt tetten érhetők. Ő is osztja azt a véleményt, miszerint „a 

szóválasztásból fakadó kohéziós hatás” (Hasan 1984: 274; ford.: Bozsik Gy.) a legfontosabb 
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kohéziós kötés, sőt, ő egyenesen azt állítja, hogy a szövegszerűség elsősorban a lexikai 

kohézió eredményeként jön létre, azaz a szövegkohézió tanulmányozásának a szöveg lexikai 

mintázatának vizsgálatán érdemes alapulnia (Hoey 1991). Hoey, bár egyetért Halliday és 

Hasan megközelítésével, modelljükkel és az abban meghatározott kategóriákkal azonban 

nem elégedett, így saját rendszert dolgoz ki, amelynek legfontosabb kategóriáit az 5. táblázat 

foglalja össze. 

 

 5. táblázat   

Ismétléstípusok Hoey (1991) taxonómiája alapján 

Az ismétlések típusai Példák 

Lexikai ismétlés  egyszerű (EI)  medve-medvék 

  komplex (KI)  ital-iszik 

Parafrázis  egyszerű (EP)  kivált-okoz 

  komplex (KP) antonima meleg-hideg 

  kapcsolatháromszög író-szerző-írás 

  egyéb fölérendelés (pl., biológusok-

tudósok), 

koreferencia (pl., Augustus-

császár) 

Nem lexikai 

ismétlés    
 szubsztitúciós 

kapcsolat 
 

 személyes névmások, mutatószók 

stb. 

 

Az egyszerű lexikai ismétlés kategóriájába Hoey (1991) azokat a lexikai szavakat 

(azaz grammatikaiakat nem) sorolja, amelyeknél az ismétlődés legfeljebb minimális 

módosulással (pl. egyes-többes szám) következik be. Ezzel szemben a komplex lexikai 

ismétlésnél (Hoey 1991) már csak a lexikai morféma azonos, formailag vagy grammatikai 

funkcióik szerint eltérést mutatnak (pl. eltérő szófajhoz tartoznak). Komplex parafrázis 

esetén már közös lexikai morfémáról sincs szó, de az egyik lexikai elem a másik részét 

képezi. Ilyen viszonyt jelenthet az antonima, a kapcsolatháromszög, az alá-fölérendelés, 

illetve a koreferencia. Végezetül nem lexikai ismétlődéseket is említ szubsztitúciós 

kapcsolatok néven, amibe elsősorban a lexikai elemeket helyettesítő grammatikai szavak 

sorolhatók. 

Hoey (1991) megállapítása szerint a fenti módon összetartozó lexikai elemek 

ismétléskapcsolatokat (link) alakítanak ki a szövegben (hasonlóképpen Halliday és Hasan 
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(1976) munkájához, ahol azonban tie-ként olvashatunk a kapcsolatokról), és ezek 

mennyisége érzékelteti az egyes mondatok közti kapcsolat szorosságát: minél több két 

mondat között az ilyen kapcsolat, annál erősebb erő köti őket össze. Modelljében három 

kapcsolatnál húzta meg a határt: ha ennyi vagy ennél több kapcsolat található két mondat 

között, akkor – felfogása szerint – úgy tekinthetjük, hogy a mondatok szignifikáns 

kapcsolatot, ún. ismétlésköteléket (bond) alkotnak. Az ismétléskötelékek természetes voltát 

Hoey (1995) azzal is alátámasztotta, hogy vannak olyan írások, például a Biblia, ahol 

valóban a szövegben távoli pontok között lehetett kapcsolatot teremteni ilyen kötelékek 

segítségével.  

Az ismétlésköteléket alkotó mondatokat „centrális” mondatoknak tartja, amelyek a 

szöveg makropropozícióit tartalmazzák. Módszerével az úgynevezett „centrális” és 

„marginális”, azaz egyszerűsítve szignifikáns és elhanyagolható jelentőségű mondatok 

között lehet különbséget tenni (Hoey 1991: 43). Az előbbiek (a centrális mondatok) 

egymással köteléket alkotván nagyobb szerepet töltenek be a mondanivaló kifejtésében, 

mint a marginálisak, ezért ezek a szöveg makropropozíciói. Egy jól felépített, koherens 

szövegben – Hoey (1995) szerint – e mondatok összessége a szöveg lényegi üzenetét 

hordozza, egymás mögé helyezve őket megkaphatjuk a szöveg tömör összefoglalását.   

 

4.1.4. Hoey (1991, 1995) elemzési módszerének finomítása 

 

Károly (2011) Hoey (1991, 1995) módszerével kapcsolatban számos problémát, 

kérdést vetett fel. Ezek közül a dolgozatban a számomra is relevánsakat tárgyalom, 

ismertetve az általam javasolt, elemzésem során alkalmazott megoldásokat. 

Károly (2011) elsőként arra tér ki kritikus pontként, hogy a lexikai kohézió bizonyos 

kategóriái, nevezetesen az antonimák esetén nem szerencsés, ha azokat ismétlésként fogjuk 

fel, ugyanis azok jelentése éppen ellentétes az ’alapszóéval’. Véleményem szerint az egyes 

mondatok közti kapcsolatok elemzésekor nem elég a szavakat önmagukban tanulmányozni, 

hanem azt is érdemes megnézni, mivel állnak kapcsolatban. Például a Figaro házassága 

vizsgált jelenetében elhangzik a szép rózsaszál, majd jóval később a szörnyű gyanú 

szókapcsolat. Nyilvánvalóan a rózsaszál és a gyanú teljesen eltérő dolgokra utalnak, így, 
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még ha ellentétként is foghatnánk fel a szép és szörnyű szavakat, akkor sem gondolhatjuk 

azt, hogy bármi közük lenne egymáshoz, bármilyen szövegkohéziós erőt képviselnének. 

Ezzel szemben, ha ugyanarra a dologra utalnának, vagy ha egymást követő mondatokban 

jelennének meg (még ha eltérő dolog jelzői is), véleményem szerint valóban 

szövegszerkesztő funkciót látnának el. 

A koreferencia vizsgálatakor, amelyre Károly (2011) mint pontatlanul definiált 

fogalom utal, csak akkor tekintek ismétlésként, ha azok valóban kapcsolódnak egymáshoz. 

Jelen dolgozat esetében például a Basilio és zenemester szavak egyértelműen ugyanarra a 

személyre utalnak, azokat egymással szinonimaként használják a szereplők (még ha 

egyébként nem is lennének azok), így véleményem szerint ismétlésként történő értelmezésük 

az elemzés során teljes mértékben helyénvaló. Ezzel szemben a gazfickó szó, amit ugyancsak 

használ Figaro utalásként Basilióra, nem egy olyan referencia, ami egyértelmű a darab 

egészében, hiszen míg egyetlen zenemester szerepel a műben, gazfickónak másokat is 

lehetne nevezni, ennélfogva a gazfickó az elemzésemben nem minősül koreferenciának. 

A következő kérdéses pont, ami mind Károly (2011) vizsgálatában, mind pedig az én 

elemzésében komoly nehézséget okozott, az értelmezés alapegységét érinti, ugyanis Hoey 

nem határozta meg pontosan, mit is ért ’lexikai elem’ alatt: egy-egy szót vagy akár 

többszavas kifejezéseket is? Úgy gondolom, hogy ha logikusan közelítjük meg a kérdést, 

akkor nyilvánvalóan vannak olyan esetek, amikor a szavakon túl kell haladni és több szót 

kell egy egységként értelmezni. A vizsgált opera esetében például többször szerepel a gróf 

úr szókapcsolat a gróf szinonimájaként. Nyilvánvalóan helytelen lenne az előbbit két elemre 

bontani, hiszen az csupán az utóbbi kibővített, udvariasabb változata. Hasonlóképpen a 

minden lében kanál kifejezésnek semmi köze sem a leveshez, sem a kanálhoz; a műben ez a 

kifejezés a fent említett zenemesterre, Basilióra utal, tehát ezt elemzésemben csak vele 

hozom kapcsolatba, és még ha szerepelne a darabban valahol a leves szó, akkor sem 

jelentene lexikai kapcsolatot, kivéve, ha közvetlenül a kifejezés elhangzása után, kifejezetten 

arra reflektálva nem hangozna el (például afféle szóviccként). Ennek megfelelően az elemek 

kiválasztásakor nem az ortográfiai szóhatár döntötte el, hogy mi minősüljön egy egységnek, 

hanem a szavak és kifejezések adott szövegkörnyezetben betöltött szerepe, jelentése. 
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Hasonló kérdés az is, hogy szabad-e a szavakat kontextus nélkül vizsgálni? Úgy 

gondolom, egyetértve Károly (2011) véleményével, hogy az elemzések során mindenképpen 

a nyelvi, szituációs és kulturális konnotációkat figyelembe vevő kontextuális megközelítést 

érdemes alkalmazni. Ugyanitt említhető meg az is, hogy természetesen azonos alakú vagy 

többjelentésű szavak esetén is mindig kontextus alapján döntjük el, hogy azok mely más 

szavakkal, kifejezésekkel állnak kapcsolatban (kivéve azt az esetet, amikor kifejezetten a 

szavak hasonlóságának fókuszba állítása a cél a szövegben, például szóvicceknél). 

Károly (2011) azt is problémaként veti fel, hogy a módszer csak a mondatok között 

létrejövő kötelékeket vizsgálja, a mondaton belüli ismétlés szerepét viszont nem mutatja 

meg. Úgy gondolom, hogy ha egy gondolat lényegi szerepet tölt be egy szövegben, akkor az 

(és így az azzal kapcsolatba hozható szó, kifejezés is) többször elő fog fordulni abban, így 

makropropozicionális szinten valószínűleg így is, úgy is megjelenik.  

Ezzel kapcsolatban azt is lényeges megemlíteni, ugyanis elemzésemben is megjelenik, 

hogy amennyiben egy mondat egy eleme egy másik mondat két eleméhez is kapcsolódhat, 

akkor az csak egy ismétléskapcsolatnak tekintendő, nem kettőnek. Így például, ha 

elemezném Puccini Tosca című operáját, akkor az utolsó jelenet Mario, Mario, Mario 

kiáltása nem kerülne ismétléskötelékbe minden olyan mondattal, amiben utalás történik 

Tosca szerelmére, Marióra. 

Másrészt viszont, visszatérve a problémák taglalásához, az is kérdés, mit tekintünk egy 

mondatnak? Hiszen, ha például egy mondaton belül több, akár teljesen külön egységként 

funkcionálni képes tagmondat is szerepel, például ’Elmentem este a szomszédba, ahol 

halászlevet főztünk, ami azért volt igazán különleges, mert főzés közben végig zuhogott az 

eső, és a szomszéddal együtt bőrig áztunk”, akkor, ha akár csak két nagyobb egységre 

(’Elmentem…’ és ’ami…’) osztom azt, akkor máris kapcsolatokat vehetünk köztük észre, 

ami nyilván nem történik meg, ha egy mondatként gondolok az egészre.  

Az én kutatásomban ez a kérdés már a kezdet kezdetén felmerült, ugyanis még 

egyazon szöveg fordításai esetén is különböztek a mondathatárok, pontosan a fenti példában 

említettek szerint. A probléma áthidalása érdekében, azért, hogy az eredmények (és az azok 

illusztrálására készült ismétlésmátrixok) összehasonlíthatók legyenek, valamennyi fordítást 

– a lehetőségeknek megfelelően – azonos felépítésűre strukturáltam.  
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Romhányi Ágnes énekelhető változatában például a 8-9. mondat így hangzik: Látom, 

látom, édes párom. / Végre minden rendbe jön, végre minden rendbe jön. Ezzel szemben 

Vidornál ugyanez a rész a következőképpen szerepel: Látom, látom, édes gyöngyöm, / Ím, e 

fejdísz mily jól fest. Ennek megfelelően, mivel az utóbbi mondattörés jellemezte a szövegek 

többségét, valamint elemzési szempontból is az az előnyösebb, úgy döntöttem, hogy ennek 

a (két) szövegrésznek a megfelelői egy-egy elemzési egységet alkotnak majd. Az 

átstrukturált változatban tehát a Romhányi-fordítás sem két, hanem egy elemzési egységként 

jelenik meg, azaz a fenti két mondatot (8-9.) gyakorlatilag egy mondatként kezelem.  

Végül ki kell térnem Károlynak (2011) arra az érvelésére, amelyben a köteléket 

biztosító kapcsolatszám meghatározásáról beszél (amelyet Hoey háromban határozott meg). 

Úgy gondolom, hogy ez a szám nyilvánvalóan attól is függhet, hogy melyek a szöveg milyen 

nyelven íródott, és az a nyelv milyen jellemzőkkel bír. A vizsgálat során eleinte számomra 

is kérdéses volt, hogy vajon a három elegendő lesz-e, de végül az eredményeim azt mutatták, 

hogy a magyar nyelvű mondatok esetében is működik ez a küszöbérték, hasonlóképpen az 

angolhoz.  

Az tényleges elemzést megelőzően ugyanis végeztem próbaelemzéseket a Romhányi-

féle énekelhető változattal. Ennél egyrészt megvizsgáltam, hogy milyen eredményt kapnék 

magasabb küszöbértékkel (4), illetve akkor, ha a személyragokat is figyelembe venném 

(mintha minden mondatban külön lexikai elemként fel lenne például tüntetve az alany). A 

próbaelemzés eredményei azt mutatták, hogy magasabb küszöbértékkel alig-alig kapnék 

makropropozíciót, míg a személyragok figyelembe vétele a szöveg elemzési egységeinek 

majd’ felét makroszintre emelné. Ezzel szemben a hármas küszöbérték többségében a 

kulcsmondatokat mutatta ki makropropozícióként, tehát a várt eredményt hozta. (Ezt az 

eredményt a többi szövegváltozat elemzése is megerősítette, így véleményem szerint az 

angol mellett magyar nyelvű szövegek esetében is helytálló a Hoey (1991) által 

meghatározott érték (3).) 

Az olasz nyelvű szövegváltozat elemzésekor ugyanezt a küszöbértéket alkalmaztam, 

és bár a makroszintre emelt elemek többségében megfeleltek várakozásaimnak, a 

későbbiekben érdemes lenne egy nagyobb mintán ellenőrizni, hogy ennél a nyelvnél is 

biztosan megfelel-e az angol és a magyar elemzéseknél bevált érték (3).  
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Károly (2011) a Hoey-féle ismétlésmodellel kapcsolatban egyéb kritikai 

megjegyzéssel és módosítási javaslattal is élt, azonban, mivel elemzésemben a kapcsolatok 

típusa nem, csupán azok száma releváns, hiszen a nyelvészeti vizsgálat célja elsősorban a 

makropropozíciók meghatározása, amihez csak kvantitatív módon kell felmérni az 

ismétléskapcsolatokat, jelen értekezésben azokat a potenciális problémákat nem vizsgálom, 

amelyek kifejezetten a kapcsolatok egyes alkategóriáit érintik.  

 

4.1.5. A kohézió és a koherencia kapcsolata 

 

Enkvisttel (1990) egyetértve elmondható, hogy a kohézió a szöveg felszínén 

megjelenő nyelvi kapcsolóelemek segítségével valósul meg, ezzel szemben a koherencia 

teszi lehetővé a szöveg számára, hogy „egy konzisztens világképnek megfeleljen, s ezáltal 

összefoglalhatóvá és értelmezhetővé váljon” (Enkvist 1990: 14; ford.: Károly K.). Halliday 

(1985) szerint egy szöveg csak akkor lehet koherens, ha egyben kohézív is; a kohéziós 

lehetőségeket azonban mindig helyesen kell használnia: a regiszter, a szemantika, a lexiko-

grammatika és a struktúra kívánalmainak megfelelően. 

Elemzésemben a Hoey (1991) alapján elvégzett folyamat eredményeképpen kapott 

makropropozíciók egymáshoz való viszonyát tekintem át, megvizsgálva, hogy azok valóban 

a szöveg „velejét” mutatják-e meg, továbbá összevetem az ugyanazon forrásnyelvi 

szövegből készült fordítások makropropozícióit, hogy feltérképezzem, milyen eltérést 

mutatnak. Nyelvészeti elemzésemben tehát a lexikai kohéziót és a makrostruktúrát hívom 

segítségül, ami egybecseng Lotfipour-Saedi (1997) megközelítésével, aki ugyancsak azon a 

véleményen volt, hogy ha értékelni akarjuk, hogy a célnyelvi szöveg mennyire tartotta meg 

a forrásnyelvi szöveg diskurzív értékét, akkor a lexikai kohézió vizsgálata hasznos stratégia 

lehet.    
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4.2. Énekelhetőség 

 

Fodor Géza (2012) szerint a „beszédszerű zene” az, ami az opera megvalósításának 

csúcsát jelenti. Ehhez szükség van az énekhang könnyű, mozgékony alkalmazására, pontos, 

plasztikus, beszédszerű artikulációra, továbbá a hangszínspektrum és az árnyalás 

differenciálására, mivel ezek együttesen tehetik „beszédessé” egy énekes szólamformálását. 

Ha ez megvalósul, akkor az ének akár spontán, kötetlen parlandónak tűnhet, mégis, 

mindvégig megmarad zenének. A jelen fejezet arra keresi a választ, hogy ez a „beszédszerű 

zene” miként szólaltatható meg, ahhoz milyen akadályok leküzdésére van szükség. 

Az énekelhetőség kérdéskörének vizsgálatához elengedhetetlen néhány alapvető 

fonetikai szempont tárgyalása, hiszen ahhoz, hogy az éneklés érthetősége ne csorbuljon, az 

énekesnek alkalmazkodnia kell az adott nyelv fonetikai szabályaihoz. 

Magát a hangképzés folyamatát jelen dolgozat részletesen nem tárgyalja, annak 

bemutatásától eltekintek, mindazonáltal a tárgyalt kritériumok megfelelő megközelítéséhez 

fontos kiemelni néhány hangképzési és fonetikai jellegzetességet. 

A hangképzés folyamatában, csakúgy, mint a beszéd esetén, a tüdőből kiáramló levegő 

az, ami a hangadáshoz szükséges. A levegő hanggá formálásában többek között az ajkak, az 

állkapocs, a fogak, a szájpad, a nyelv, illetve maga a száj-, garat és orrüreg vesznek részt, 

valamint beszédképző rendszerünk megfelelő izmai, amelyek gyorsasága alapvetően 

meghatározza hangképző képességünket. 

A hangok osztályozásánál az éneklésben a beszédhez hasonlóan alapvetően a magán- 

és mássalhangzók között teszünk különbséget. Mindkét esetben, az éneklésre helyezve a 

hangsúlyt, kiemelten fontos a levegőveszteség kérdése, azaz az, milyen mennyiségű levegő 

távozik egy adott hang kiéneklésekor, hiszen a zenei íveket egy-egy rossz helyen vett levegő 

megtörheti, ezáltal az előadás suta lesz, vagy akár zeneileg/szövegileg értelmezhetetlenné 

válik. 

A magán- és mássalhangzók szigorú kettéválasztása leginkább nyelvészeti absztrakció 

eredménye, ennek megfelelően, mielőtt külön-külön foglalkoznék a két csoporttal, egyben 

is megjelenítem azokat, hogy vizuálisan is megjelenjenek a hangzók, azaz mind a magán-, 

mind pedig a mássalhangzók egymáshoz viszonyított képzési sajátosságai: 
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2. ábra  

A magyar nyelv hangzóinak képzési helye 

 

 

Forrás: http://mnytud.arts.unideb.hu/tananyag/hangtan/hangtan16.pdf 

6. táblázat  

A magyar magán- és mássalhangzók együttes ábrázolása 

 

Forrás: http://mnytud.arts.unideb.hu/tananyag/hangtan/hangtan16.pdf 



 

 
 

      
135 

 

 

 

Bár a magyar nyelv egyes hangzóinak képzése mind azok helye, módja és egyéb 

tényezői szerint megismerhető a fenti 6. táblázatból, fontosnak tartom a hagyományos 

felosztás szerinti csoportokat, azaz a magán- és mássalhangzókat külön is bemutatni, ugyanis 

énektechnikai szempontból indokolt ezeket külön kezelni. 

Képzési tulajdonságaik szerint a magyar magánhangzókat a következők szerint 

csoportosíthatjuk: 

7. táblázat  

A magyar magánhangzók képzési tulajdonságai (Forrás: Bede 2003: 37) 

 

A jobb szemléltetés érdekében nézzük meg az ajakréses és ajakkerekítéses 

magánhangzókat az ajkak minőségi és tágassági sorait bemutató 3. ábrán is, ugyanis így 

érzékletessé válik, mekkora különbségek is találhatók az ajaknyílások mérete, ennek 

megfelelően a levegőelhasználás mennyiségei között. 
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3. ábra  

Magánhangzók és az ajkak kapcsolódó minőségi és tágassági sorai (Kiefer 1994: 611) 

Ajakkerekítés                             Ajakrés 
 

 
 

 

A 3. ábráról könnyen leolvasható, hogy a legtágabb ajaknyitás az á, a legszűkebb 

pedig u, ü, i hangzókhoz kapcsolódik. Ennek megfelelően a magánhangzók közül az 

előbbinél távozik a legtöbb, az utóbbiaknál pedig a legkevesebb levegő. Ez egyben azt is 

eredményezi, hogy bár az á jelenti hangképzési szempontból alapvetően a legkényelmesebb 

magánhangzót, az olyan esetekben, amikor kevés levegővel kell egy feladatot (pl. egy 

futamot megoldani), akkor az szűkebb ajakállású hang (pl. i) mellett levegőtakarékosabban 

oldható meg.  

A magánhangzók, amint arra Altorjay (2013) is utal, jellegzetes formánsalakot 

mondhatnak magukénak; ez eredményezi azt, hogy minden magánhangzó állandó, könnyen 

felismerhető jellemzővel, hangszínnel bír. Éppen ezért a szövegérthetőség szempontjából a 

magánhangzók különösen fontos szerepet töltenek be.  
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A magánhangzóknál, ugyanúgy, mint a mássalhangzóknál, a szomszédos hangzók 

képzési helyei hatnak egymásra, közelítenek egymáshoz, hiszen a folyamatos beszéd vagy 

éneklés csak így valósulhat meg. Ugyanez igaz az artikulációs szervek alakjára is, 

pontosabban arra, amit a képzés során felvesznek. Mivel az éneklés, amire Kerényi (1985) 

„felnagyított beszédként” utal, a beszéd minden jellemzőjével bír, de nagyobb szélsőségek 

mellett, ez a hasonulás, közelítés ott még inkább megfigyelhető. (Altorjay 2013) Ebből 

adódik az énekes előadásokra gyakran jellemző magánhangzó-torlódás, ami bizonyos 

esetekben az énekes koncentrált ejtési módja mellett megelőzhető, máskor viszont 

egyszerűen elkerülhetetlen – hacsak maga a szöveg nem figyel az énektechnikai igényekre 

és él annak megfelelő hangzókészlettel. 

A szakirodalom általában azt szokta mondani, hogy énekléskor leginkább az á felé 

torzulnak a hangok, ahhoz közeledik a képzés. Altorjay szerint ebben az esetben nem csupán 

a szövegértés romlik, de maga a zenei szempontú hangképzés sem lesz tökéletes: „az 

emelkedő hangmagassággal párhuzamosan emelkedik a gége, a szájüreg ellapul, a 

toldalékcső megrövidül, a mély felhangok gyengülnek, a felszoruló gége a hangterjedelmet 

is lekorlátozza” (Altorjay 2013: 496). Ez a fajta torzulás tehát sem a mű szövegi, sem annak 

zenei szempontú megvalósulását nem segíti elő. Erről a jelenségről a formánsok tárgyaláskor 

térek majd ki részletesebben. 

A mássalhangzók alapvető csoportosítását ugyancsak érdemes táblázatos megjelenítés 

segítségével áttekintenünk: 

8. táblázat  

A magyar mássalhangzók csoportosítása 

 Obstruensek Szonoránsok 

 Explozíva Spiráns Affrikáta Nazális Approximáns Tremuláns 

 -zöngés+ -zöngés+ -zöngés+    

labiális 

ajakhangok 

p - b f - v  m   

alveoláris 

foghangok 

t - d sz - z c - dz n l r 
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palatális 

szájpadláshangok 

ty - gy s - zs cs - dzs ny j  

veláris  

hátulsók 

k - g h -     

Forrás: http://mnytud.arts.unideb.hu/tananyag/hangtan/hangtan16.pdf   

Mássalhangzók esetén elsősorban a h hangzó és a réshangok jelentenek problémát, 

ugyanis ezek azok, amelyeket hosszabb, azaz folyamatos levegőellátás mellett kell ejteni.  

A h annyira ’mumus’ az énekesek körében, hogy arra mindenképpen érdemes 

részletesebben is kitérni. Ismeretes, hogy a h hangzónak zöngétlen és zöngésített formája is 

előfordul a magyar nyelvben, de értelemszerűen a továbbiakban kizárólag az utóbbit fogom 

érteni alatta, hiszen az előbbi ejtési szinten nem jelenik meg. 

Az énektechnikában járatosak a h hangzóra mint ’énekelhetetlen mássalhangzónkra’ 

szoktak utalni, ugyanis még az alacsonyabb fekvésű, vagy zeneileg ’egyszerűbbnek’ 

minősülő dallamíveken belül is problémás ejtésük az általa okozott aránytalanul nagy 

levegőveszteség miatt. Az ’énekelhetetlen’ jelző nem meglepő, ha visszautalunk az 6. 

táblázatra, ahol a magán- és mássalhangzók közös csoportosításakor ez a hangzó a ’nem 

beszédhang’ kategóriába esik képzési jellegzetességeinek megfelelően.  

Komoly probléma énekesi szempontból akkor jelentkezik a h miatt, ha szókezdő, netán 

fráziskezdő helyen áll, ugyanis az énektechnikában a zenei frázisok megindításához erőteljes 

levegőtámasz szükséges, ami azonnal ’elillan’, ha a h hangzó, mint afféle lehelet megszólal, 

ergo a frázis lendület nélkül, a semmiből indul, így zeneileg értékelhetetlenné válik. 

Az is megfigyelhető, hogy ha a h hangzó zeneileg hangsúlyos helyre kerül, akkor 

késleltetheti a magánhangzó pontos indítását akár egy tizenhatodnyi értékkel is. 

„Énektechnikai szempontból – tehát – a „h” mássalhangzóról indulni lehetetlen, erre a 

problémára csak áthidaló megoldás kereshető” – írja Váradi disszertációjában (Váradi 2010: 

42). 

Sajnos a gyanútlan, énektechnikát egyáltalán nem vagy csak kevéssé ismerő fordítók 

erre a jelenségre vajmi keveset szoktak figyelni. Kitűnő példa erre Mozart/Da Ponte Don 

Giovanni című operájának Harsányi Zsolt tollából származó fordítása.  
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6. kottapélda  

Részlet a Don Giovanni című operából 

 

 

A második felvonás fináléjában a tizenkettedik jelenetben, amit 6. kottapélda is 

szemléltet, Elvira első megszólalásának hatodik-hetedik ütemében a következőt mondja 

„hátha hatásos lesz”. A tempójelzés itt allegro assai, ami felfokozott, erős dinamikát mutató 

énekmódot követel(ne) meg az énekestől, hiszen itt a szereplő zaklatott lelkiállapotban van, 

amint azt szavai is tanúsítják. A zenei frázis negyedekből álló motívumai ugyancsak erre 

engednek következtetni. A zenei frázis fókuszában, középpontjában a félhang hosszúságú G 

hang áll, amire a „hát” szótag esik, amit további két h hangzóval kezdődő szótag követ. 

A fentiekben leírt okokból azonban, ha a szókezdő hang h, akkor az énekesnek nincs 

lehetősége pregnánsan indítani a zenei hangokat, illetve magukat a frázisokat és szótagokat, 

valamint a ritmustartás is veszélybe kerül, így a zenei frázis megszólaltatása semmiképpen 

sem fog megfelelni a zeneszerző, jelen esetben Mozart eredeti kívánalmainak.  

Ezzel szemben, ha az énekes a zenei frázis hiteles megformálását tartja szem előtt, 

akkor arra kényszerül, hogy ’zöngétlenítse’ a h-t, így a szöveg a következő lesz: „át a atásos 

lesz”, ami teljesen értelmetlen. A problémát súlyosbítandó egy ilyen szövegmondás akár 

derültséget is kelthet a nézőtéren, ami teljesen szöges ellentétben áll azzal, amit eredetileg 

Da Ponte ennél a résznél el kívánt érni (Váradi 2010). 

A mássalhangzók úgynevezett explozív (felpattanó) jellege is problémát okozhat 

szövegérthetőségi szempontból, ezek az explozívák ugyanis jelentős hangszínbeli 

eltolódásokat okozhatnak. Az explozívák kialakulásában az a jelenség áll, hogy az egyes 
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mássalhangzók kiejtése befolyásolja az utánuk következő magánhangzók hangzókvalitását. 

Éppen ezért fontos ezeket a hatásokat még a szöveg megalkotásakor, illetőleg később, annak 

betanulásakor elemezni, hogy pontos, esetenként a magyar nyelvben normális esetben 

megkövetelt (teljes) hasonulások mellőzésével, hogy a szövegérthetőség megmaradhasson.  

A mássalhangzók explozivitásának jelentősége Wagner szövegeinél is érzékletesen 

látszik. A modern hangképzés tudományának gyökerei ugyanis Németországba vezethetők 

vissza, ahol „a beszédapparátus tökéletes átképzésében jelölték meg a mássalhangzók okozta 

problémák megoldását” (Váradi 2010: 36), azaz a német nyelv kemény mássalhangzóinak 

orvoslását. Ez az új, modern hangképzés mind a bel canto, mind pedig a modern énekbeszéd 

technikájára megpróbálta felkészíteni a leendő énekeseket (Váradi 2010). 

A mássalhangzók használata és az éneklés kapcsolatának tárgyalásakor természetesen 

számos egyéb tényezőre is ki lehetne térni, így például arra, hogy melyek azok a 

magánhangzók, amelyek a lágy hangindítást segítik elő, melyek azok, amelyek után inkább 

a feszes hangindítás a jellemző, illetve mikor következik be kemény vagy préselt 

hangindítás, ami kifejezetten káros a hangszalagokra (ráadásul a kemény hangindítás 

levegőpazarlással is jár), legyen akár beszédről, akár énekről szó (Gósy 2004). Mivel a 

dolgozat célja azon elemek vizsgálata, amelyek az énektechnika szempontjából a 

legjelentősebbek, illetve amelyekre még képes lehet egy fordító figyelmet fordítani, a 

mássalhangzók ilyen mélységű elemzésével nem foglalkozom, mert úgy vélem, hogy míg a 

h hangzók minimalizálása könnyűszerrel megvalósítható bármilyen magyar szövegben, azt 

nem lehet elvárni egy fordítótól, hogy számos hangzókombinációt nélkülözzön a célnyelvi 

szöveg létrehozása során. 

Persze, visszautalván a nyelv zeneiségére és arra a jelenségre, hogy akár füttyszóval is 

lehet gondolatokat közölni, arra is gondolhatnánk, hogy a magánhangzók önmagukban 

elegendők lehetnek zenei gondolatokat megszólaltatására. Amint azt Váradi megjegyzi, a 

magánhangzók ilyen használata „nagyon emberi, de ugyanakkor csupán hangszerszerű 

hatást produkál, mivel verbálisan teljesen megfoghatatlan” (Váradi 2010: 33), 

mássalhangzókra tehát nyilvánvalóan mindenképpen szükség van. 

A megértés szempontjából a hangmagasságnak is jelentős szerepe van. Ahogy 

emelkedik ugyanis a hangmagasság, a hangfrekvencia, úgy csökken az érthetőség. Viszont 
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a hangmagasság emelkedésekor az énekesek artikulációs képessége is csökken, és amint azt 

a későbbi 6. ábra mutatja, egyes hangok kifejezetten hajlamosak arra, hogy egy bizonyos 

irányba torzuljanak. Ennek megfelelően akkor mondhatjuk ebből a szempontból, hogy egy 

szöveg jól énekelhető, ha a hangfaj szerint meghatározott magas hangfekvésben olyan 

hangzókat használ, melyek kevéssé hajlamosak a torzulásra. 

Az énekhang rezgéstartománya – amennyiben képzett, a zenekart túlszárnyalni képes 

énekesről beszélünk – eltér a normáltól. Ilyenkor úgynevezett énekformánsról beszélünk.  A 

formáns a zöngés hangokat megformáló rezonancia-helyekre utal. A zöngés hangok 

ejtésekor, éneklésekor a hangszalagok rezegek, a keletkezett rezonancia, a zönge pedig 

periodikus tulajdonságokkal rendelkezik és az alaphangok kivételével felhangokat is 

tartalmaz. A toldalékcső, afféle rezonátorrendszerként a zöngét felerősíti és felhangjainak 

bizonyos csoportjait kiemeli – az ún. rezonanciahelyeken –, másokat pedig gyengít. Ezek a 

rezonanciahelyek és környékük a formánsok, avagy, szakszerű megfogalmazással élve „a 

formánsok a zöngének a rezonátorüregekben felerősödött felharmonikusai” (Gósy 2004: 

99). 

A formánstartomány azért kiemelten fontos, mert az jelenti azt az egyes 

magánhangzókra jellemző keskeny frekvenciasávot, mely a magánhangzó felismerésében 

kiemelt szerepet játszik (Váradi 2010).  

Az ún. énekesformáns 2000-3500 Hz közé tehető, tehát itt már igen jelentős lehet a 

torzulás jelensége, viszont itt érhető el a legszebb, legfényesebb énekhang, szemben a 2000 

Hz alatti, a szövegértéshez fontos vokális formánsok frekvenciatartományával. Az énekes 

tehát sok esetben kompromisszumra kényszerül. Ezt azonban a megfelelő hangzóválasztás 

megkönnyítheti számára.  

Az éneklés artikulációjának a magyar nyelv beszédhangjaira gyakorolt hatását csak az 

utóbbi években kezdték el kutatni. Az eredmények érdekesek és fontosak, hiszen, mivel az 

egyes nyelvek hangképzése, jellegzetes hangzóhasználata eltér egymástól, nyilvánvalóan ez 

érintheti az éneklés közbeni hangzótorzulás jelenségét is.   

A beszélt és az énekelt magánhangzók között könnyű különbséget tenni. Ennek oka 

abban rejlik, hogy egyrészt az éneklés és a beszédprodukció artikulációs és akusztikai 
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kívánalmai eltérnek, másrészt pedig abban, hogy a magas alaphang énekléskor akusztikai 

változásokat idéz elő.  

Opera éneklésekor az alaphanggal kapcsolatban általános elvárás, hogy annak 

színezete egységes, intenzitása pedig kellően nagy legyen, máskülönben egyrészt hol fakó, 

hol színes lenne az énekhang, másrészt könnyen elnyomná a zenei kíséret. Ahhoz, hogy a 

fenti elvárásnak eleget tegyenek, az alaphangok emelkedésével párhuzamosan az énekesek 

speciális artikulációs gesztusokat alkalmaznak, amelyek gyakran torzító hatással vannak a 

magánhangzók spontán beszédben tapasztalt artikulációjára.    

Az egyik ilyen jelenség az, hogy az énekesek jellemzően az alaphang emelésével 

párhuzamosan egyre nagyobb szögben nyitják ki az állkapcsukat. Ilyenkor, amint arról 

Deme (2014) is beszámol, az F0 alaphang nagyobb frekvenciaértékkel bír, mint a beszédben 

előforduló F1 első formáns. Ha az énekesek ilyenkor nem élnének módosítással, akkor 

kisebb lenne az alaphang intenzitása, így viszont, az állkapocs nyitásszögének emelésével 

elérhető a kívánt frekvenciaérték.  

Az eddigiekből is levonható az a következtetés, hogy a magánhangzók ejtési módja 

szorosan kapcsolódik az F0 értékéhez. Ráadásul ez az érték a percepcióban, azaz a 

magánhangzók felismerésében is alapvető szerepet tölt be.  

A kapcsolódó kutatások, írja Deme (2014), mind rámutattak arra, hogy növekvő F0 

érték csökkenő percepciós eredményekhez vezet. Ez a csökkenés azonban nem ugyanolyan 

mértékben érinti valamennyi magánhangzót. Ez az a kérdés, amit az énekelhető fordítások 

kapcsán jobban körbe kell járni, hiszen az egyes hangfajok szempontjából magas fekvésben 

olyan magánhangzókat érdemes használni (főleg a kitartott hangoknál), amelyek növekvő 

F0 érték mellett is aránylag jó percepciós értéket mutatnak, azaz kevéssé torzulnak. 

Deme (2012) egy másik tanulmányban ezt az F0 emelése melletti centralizálódó ejtést 

vizuálisan is szemlélteti (4. ábra). Itt jól látszik, hogy az alaphang emelésével párhuzamosan 

redukálódik a magánhangzótér, ami megnehezíti a magánhangzók egymástól való 

elkülönítését. 
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4. ábra  

A magánhangzó-minőségek elkülönülése és az F0 emelése során centralizálódó ejtés 

(Deme 2012: 43) 

 

 A függőleges vonal az F0 értéket jelöli  

A 4. ábra jól mutatja, hogy a normál beszédhez képest az éneknél az alaphang emelése 

mellett jóval kisebb lett a magánhangzótér, így a vizsgált hangok (á, í, ú) is sokkal közelebb 

kerültek egymáshoz. 

A kísérletek tanúsága szerint az á /a:/ hangzó még magas fekvésben is jól felismerhető, 

illetve, amint azt Deme (2011) kimutatta, az á mellett az ú és az ű jó azonosítást mondhat 

magáénak magas F0 mellett. Deme ugyan megjegyzi, hogy ez a szakirodalmi adatok alapján 

meglepetést jelentett, énekesi tapasztalatom alapján azonban az ilyen zárt vokálisok ejtése 

(és ennek megfelelően észlelése is) bizonyos esetekben azért lehet még akár a zárt és 

általában kényelmesként jellemzett á-nál is előnyösebb, mert ha már kevés levegője maradt 

az énekesnek a frázis végére, akkor azzal kisebb állkapocsszög-nyitás mellett (azaz kevesebb 

levegő felhasználásával) is aránylag nagy intenzitású hangot tud elérni. Ennek a hangnak 

kisebb valószínűséggel lesz ugyan szép a színe, de ha egy énekes a hangterjedelmének felső 

korlátját megközelíti, akkor nem feltétlenül a hangszín az elsődleges szempont számára. 

Érdemes összevetni a spontán beszédben megfigyelt, egyes magánhangzókhoz 

kapcsolódó percepciós szintet (5. ábra) a kísérletben tapasztaltakkal (6. ábra). 
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5. ábra  

A magánhangzó-minőségek ejtési szándéknak megfelelő azonosítása a beszédben  

(Forrás: Deme 2011: 22) 

 

 F0~200 Hz  

Az 5. ábra adatain jól látszik, hogy a spontán magyar beszédben az ő és az é 

azonosítása a leggyengébb, amit az ó, majd az összes többi magánhangzó követ. Ezeket az 

adatokat most vessük össze a magánhangzók négy eltérő alaphangmagasságon ejtett 

(énekelt) változatának percepciós értékeivel. 

6. ábra  

Az ejtési szándéknak megfelelő hangazonosítás változása az alaphangmagasság 

függvényében (énekelt alaphangmagasságok) (Forrás: Deme 2011: 23) 
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Itt minden alaphang esetén az á felismerési aránya volt a legmagasabb, az ő hangzóé 

pedig a legalacsonyabb. Amint arra korábban már utaltam, az egyes magánhangzókhoz 

kapcsolt percepciós értékek az alaphang magasságának függvényében nem feltétlenül 

egyenes arányban változnak, így például az é 600 Hz-en jobb azonosítási arányt mutat, mint 

550, vagy akár 500 Hz-en.  

Deme (2014) emellett azt mutatta ki, hogy a tévesztések leggyakrabban az í /i:/ és é 

/e:/ hangzók között következtek be, de a legmagasabb alaphang esetén még az í is á-nak 

hangzott a hallgatók visszajelzései szerint. Az í mellett még az ú-t emelte ki Deme (2014), 

mint az azonosításban gyenge teljesítményt mutató hangzót. E kettő magánhangzó esetében 

a percepció már középmagas hangfekvésben is jelentős romlást mutatott, ami fordítói 

szempontból azt jelenti, hogy ezeket elsősorban alacsony fekvésben érdemes használni, de 

akkor sem túl nagy mértékben (ez elsősorban a tévesztésekben leggyakrabban megjelenő í-

re igaz).  

Látható, hogy Deme 2011-es és 2014-es eredményei az ú vonatkozásában eltérnek, 

hisz míg az előbbinél a jól elkülöníthető kategóriába tartozott, az utóbbi kísérletnél ennek az 

ellenkezője volt igaz. Saját tapasztalatom szerint az ú hangzó gyakran (elsősorban magasabb 

fekvésben) az ó irányába mozdul el, például az olyan szavak, mint búsan, úton egyes 

előadásokban inkább bósan és óton változatban érnek el a hallhatók füléhez. 

Összességében az á /a:/ jelenti énektechnikai és percepciós szempontból is a 

legkedvezőbb magánhangzót, mivel „az /a:/ produkcióját kevésbé befolyásolja az f0, hiszen 

az alaphang értéke az /a:/ magas első formánsát csak kifejezetten magas 

alaphangmagasságon éri el” (Deme 2014: 169). Ennek megfelelően csak extrémen magas 

fekvésben (kimondottan magas alaphang esetén), így például egy koloratúrás frázisban lehet 

arra számítani, hogy az á percepciója is romlást mutat.   

Ugyancsak a formánshelyek válaszolják meg azt a kérdést is, miért rosszabb a női 

énekesek érthetősége a férfiakénál. Amint azt Váradinál (2010) olvashatjuk, „azok a zöngék 

szólaltathatók meg fortissimo, amelyeknek formánshelyére vagy annak közvetlen közelébe 

esik az énekelendő hang alaphangja vagy valamelyik alsórészhangja” (Váradi 2010: 25), 

tehát az ilyen zöngéknél megy végbe kevésbé torzulás. 



 

 
 

      
146 

 

 

 

Az énekelhetőséget illetően tehát beszélhetünk artikulációról, szövegmondásról, de 

mindez nyilván nem elégséges feltétele a művészi éneknek. Mi is a művészi ének? Váradi 

szerint:  

A művészi ének specialitását a zenei anyag tökéletes ismeretén túl a hangi 

kvalitás adja. Ha ezzel rendelkezünk, mindezt az akusztikai követelményekkel 

karöltve a zene szolgálatába lehet állítani. Létrejöhet a művészi énekhangzás, 

más szóval a művészi ének. Ez a közös nevező jelen van dal, oratórium, opera 

megszólaltatása esetén. (Váradi 2010: 17) 

Az énekelhetőség tehát különösen megnehezítheti a fordító munkáját. Alapvető 

fontosságú, hogy tisztában legyen az egyes szerepek énektechnikai korlátaival, így például 

az egyes magasságokhoz kapcsolható „kiénekelhető” magán- és mássalhangzókkal, hiszen 

nem mindegy, hogy egy adott hangmagasságot vajon egy szoprán vagy egy mezzo 

hangfekvésű énekesnő énekel-e, hisz míg az elsőnek egy F2 hang könnyedén kiénekelhető 

számos magánhangzóval, addig egy mezzo esetében elsősorban az á hangzó jelenthet jó 

megoldást, hiszen a magas hangokat egyrészt a gége ezen állása mellett lehet könnyedebben 

kiénekelni, másrészt a formánsvizsgálatok tanúsága szerint is ez az, ami a legjobb percepciót 

eredményezi. Az egyes hangfajok (hangfajták) szokásos maximális hangterjedelmét a 7. 

ábra mutatja, amiből egyértelműen látszik, hogy melyek az adott hangfajok tekintetében már 

magasnak tekinthető hangok. 
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7. ábra  

Az egyes hangfajták hangterjedelme (Adorján 1996: 56) 

 

Ahhoz tehát, hogy a fordításban érvényesüljenek ezek a szempontok, a fordítónak 

tisztában kell lennie az egyes sorokhoz tartozó szereplőkkel és azok megfelelő 

hangfekvésével. Ugyancsak figyelmet kell fordítani a mássalhangzók használatára és a 

levegővétel helyére is. A hangmagasságon, illetve a megfelelő hangzók használatán túl a 

zenei ritmus és a szöveg lüktetésének harmóniáját kell még kiemelni, mivel ez az, ami a jó 

szövegértés kulcsát jelenti. „Éneklés közben … törekedni kell a szöveg érthetőségére. A 

logikus beszéd törvényei igazak az énekre is” – mondja Almási-Tóth, és ezt a szempontot 

nem lehet elégszer hangsúlyozni (Almási-Tóth 2008: 35). Ez két aspektusból is hangsúlyos 

kérdés: egyrészt a közönség oldaláról, hiszen ha rossz helyre kerül a szóhangsúly, ha rövid 

szótagot énekelnek hosszan, illetve fordítva, akkor könnyen félreérthetővé, kuszává válik a 

szöveg, másrészt pedig „az énekes számára is kínszenvedés hirtelen rövid szótagot hosszú 

hangjegyre, és hosszú szótagot rövid hangjegyre énekelni” (Liebermann 1984:132). 

Mindebből egyértelműen látszik, hogy megfelelő zenei képzettség, ismeretek nélkül senki 

sem válhat jó operafordítóvá. 

Az énekelhetőségi kritériumok illusztrálására talán a legjobb példa Erkel Ferenc Bánk 

bánja. Bár ez az opera eredetileg is magyar nyelven íródott meg, azaz nem fordítás, komoly 

újjászületésen kellett keresztülmennie, ugyanis az eredeti változat szinte énekelhetetlen volt: 
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a szöveg lüktetése annyira ütközött a zenéével, hogy komoly értési nehézségeket okozott. 

Nézzük tehát az eredeti, Egressy-féle változatból Bánk II. felvonásbeli híres áriáját, valamint 

annak jól ismert, Nádasdy-féle átdolgozását:  

 Miként vándor, ki tévedez viharzó éjjelen: 

 Avagy hajós a szélvésztől korbácsolt tengeren: 

 Úgy ingadoz felzaklatott lelkem határtalan 

 S vezércsillag nincs kétségem pusztaságiban. 

 Amott hangzik kipusztított hazám rémes jaja 

 Itt elgázolt becsületem haldokló sóhaja  

 Óh, mind a kettő orvosra vár, még itt töprenkedem 

 Hazámra szemfedél borul s elvész becsületem. 

 Hazám, hazám! te mindenem, 

 Hisz mindenem neked köszönhetem, 

 Magyar hazám, te mindenem, 

 Rajtad kell előbb segítenem. 

    (Egressy Béni) 

  

 Mint száműzött, ki vándorol a sűrű éjen át, 

 S vad förgetegben nem lelé vezérlő csillagát, 

 Az emberszív is úgy bolyong, oly egyes-egyedül, 

 Úgy tépi künn az orkán, mint az önvád itt belül. 

 Csak egy nagy érzés éltetett sok gond és gyász alatt, 

 hogy szent hazám és hős nevem szeplőtlen megmarad, 

 most mind a kettő orvosra vár s míg itt töprenkedem, 

hazám borítja szemfödél s elvész becsületem. 

Hazám, hazám, te mindenem! 

Tudom, hogy életem neked köszönhetem, 

arany mezők, ezüst folyók, 

hős vértől ázottak, könnytől áradók… 

Sajgó sebét felejti Bánk, 
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zokog, de szolgálja népe szent javát. 

Magyar hazám, megáldalak! 

Szép érted élni, érted halni,  

te szent magyar hazám! 

  (Nádasdy Kálmán átdolgozása) 

A fenti mindkét változat verze részeiben félkövér betűtípussal jelöltem azokat a 

szótagokat, melyekre a zenei hangsúly esik. Láthatjuk, hogy az eredeti Egressy-féle 

változatban rendszeresen a második szótagra esik a szóhangsúly, ami – tekintettel arra, hogy 

a magyarban kivétel nélkül az első szótag a hangsúlyos – komoly ’félrehallásokra’, azaz a 

szöveg félreértésére adhat okot, még akkor is, ha csupán a jelölt ritmikával olvassuk. Ez a 

hatás zenei kíséret mellett meg inkább felerősödik. 

Nádasdy átírásában a szöveg – láthatóan – sokkal zökkenőmentesebb, és bár itt is 

előfordul, hogy egy-egy szó esetében nem a legjobb helyre esik a hangsúly, ez egyrészt 

elsősorban az Egressytől megtartott, mondanivaló szempontjából változtatást nem igen 

engedő („elvész becsületem”) részeknél figyelhető meg (ahol tehát fontos volt, hogy 

Nádasdy megmaradjon az eredeti változat mellett, még akkor is, ha esetleg énektechnikai 

szempontból nem jelentenek tökéletes megoldást), másrészt arányuk jóval csekélyebb, mint 

az eredeti változatban (5 problémásabb hangsúly, szemben az eredetiben szereplő 18-cal). 

Ami pedig a Hazám, hazám… kezdetű részt illeti, ott a változtatások nem elsősorban 

énektechnikai szempontúak. Itt Nádasdy az ismétlés helyett a téma bővebb kifejtését 

választotta. Mindazonáltal az új szöveg énekesi szempontból is előnyösebb, hiszen például 

a Rajtad kell előbb segítenem sorban mind egy hangsúlyos hajlítás (e-e-lőbb), mind pedig 

egy hosszan kitartott hang (segíteneeeem) is ’e’ hangra esik, ami nem túl szerencsés, ugyanis 

az első esetben mondhatni „mekegős” hatást kapunk, míg kitartott e hangzó esetén a 

ténylegesen megszólaló hangzó az ö felé tolódik el, azaz a közönség felé segítenem helyett 

segítenöm jut el. Ezzel szemben a Nádasy-féle szövegváltozatban - bár az e hangzón történő 

hajlítás nem marad el, ld. ’éle-e-tem’ – a kitartott hangot á-ra kell énekelni, aminél 

kényelmesebbet nagyon el sem képzelhet egy énekes. Mindezekből nyilvánvaló, hogy a 

megfelelő szövegmondás alapvető feltétele az operák magas színvonalú, a közönség számára 

értelmi és érzelmi síkon is jelentést hordozó előadásának.  
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Egy rövid gondolat erejéig azonban arra is érdemes kitérni, hogy a másik véglet, azaz 

túlartikulálás ugyanúgy nemkívánatos, mint az artikuláció hiánya, ugyanis az is 

eredményezhet elmosódott, úgynevezett vakszöveget. Fodor Géza (2012) szerint ha 

elszakad a szólam vonala és a szöveg, akkor „az énekprodukció sokat veszít értelem, 

plaszticitás, kifejezés, sőt erő dolgában” (Fodor G. 2012: 245), azaz arra a következtetésre 

jut, hogy ha a hang kevésnek hat egy szólam megformáláshoz, akkor az sokszor nem a hang 

volumenére, hanem a szöveg és a zene közti kapcsolat megszakadására vezethető vissza. 

Ezzel visszatértünk az alapkérdéshez, a szöveg és a zene kapcsolatához, ami tehát nem 

csupán értelmi síkon, hanem pusztán élvezeti szinten is kifejti hatását. 
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4.3. A korpusz 

4.3.1. A korpusz kiválasztása 

 

A korpusz kiválasztásakor az a cél lebegett a szemem előtt, hogy olyan operát 

válasszak, aminek több, egymástól jelentősen eltérő szövegváltozata létezik, lehetőség 

szerint klasszikus recitativókat és áriákat is tartalmaz, és tartalmilag és zeneileg egyaránt 

közismert. 

Végül énektanárom, Somogyi Eszter tanácsára Mozart–da Ponte Figaro házassága 

című operájára esett a választásom, ami nagyon jó döntésnek bizonyult. Az egyes 

szövegváltozatokat különböző forrásokból sikerült megszereznem. A kiindulási pontot a 

részemről már akkor is ismert, az otthoni kottagyűjteményemben is fellelhető Vidor Dezső-

féle változat jelentette, a többihez azonban külső forrásokhoz kellett fordulnom.  

Sajnos eleinte falakba ütköztem, amikor a Magyar Állami Operaház segítségét kértem, 

ugyanis a kutatáshoz, azaz a kottatárban tárolt partitúrák, zongorakivonatok és az 

előadásokhoz használt feliratok vizsgálatához kért hivatalos engedélyt csak közel egy év 

után sikerült megkapnom. Az operaház feliratozója, valamint a ’Házban’ még meglévő 

archív anyagok gondozója és ismerője, Karczag Márton azonban a várakozás ideje alatt is 

nagy segítségemre volt, ugyanis ő hívta fel a figyelmemet arra, hogy az igazán régi anyagok, 

azaz azok, amiket még a Magyar Királyi Operaház idején használtak, már az Országos 

Széchenyi Könyvtárban találhatók. Így jutottam el az OSZK Színháztörténeti Tárába és 

találtam meg a mű első ismert magyar nyelvű fordítását Ney Ferenc tollából, valamint egy 

ismeretlen szövegváltozatot a XX. század elejéről. 

A későbbiekben, már az engedély birtokában, az Operaház kottatárában lehetőségem 

nyílt az összes ott tárolt partitúrát és zongorakivonatot megvizsgálni; ezek közül négy 

változatot választottam ki további elemzés céljára, ugyanis ezek, bár részben mind a Vidor-

változatból indultak ki, (aránylag) jelentős eltéréseket mutattak egymáshoz képest.  

Végezetül két egyéb fordítást is a rendelkezésemre bocsátott a MÁO; egyikük, a 

korábbi, Romhányi Ágnes nyersfordítása, a másikat pedig Nádasdy Ádám készítette felirat 

céljából. Jelenleg ez utóbbit olvashatja a közönség a darab megtekintésekor. Végezetül 
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Romhányi Ágnestől megkaptam a darab egy újabb keletű fordítását is, amit egy Met-

közvetítéshez készített feliratozási célból. 

Összességében tehát hét énekelt és kettő feliratozási célból készült librettót, egy 

nyersfordítást, valamint az eredeti olasz változatot vizsgálom és vetem össze a jelen dolgozat 

során. A kiinduláskor megfogalmazott kívánalmaimnak ily módon maximálisan sikerül 

eleget tennem, hiszen a mű magyar nyelven jelentős, a remélttől nagyobb számú 

szövegváltozattal rendelkezik, Mozart-opera révén jellemző rá a klasszikus recitativo- és 

áriahasználat, ráadásul ismert darab tartalmilag és zeneileg egyaránt. 

Választásomban eleinte az is befolyásolt, hogy olyan librettóval szerettem volna 

foglalkozni, ahol a szövegkönyv egy már meglévő drámára épül, ami a jelen esetben adott 

volt. Ez azonban a későbbiekben már nem bírt jelentőséggel, ugyanis da Ponte valójában 

csak a szüzsé körvonalait kölcsönözte Beaumarchais-tól, mást nem, és sem az olasz, sem a 

magyar szöveg nem mutat szövegszintű hasonlóságot az eredetivel. Ennek megfelelően a 

továbbiakban a műre úgy tekintek, mint eredeti alkotásra, nem pedig úgy, mint egy 

feldolgozásra. 

Természetesen, annak érdekében, hogy az elemzés teljes képet adjon a szövegek 

eredetihez fűződő viszonyáról, elengedhetetlen az olasz szöveg elemzése. Ennek 

megfelelően a kohéziós vizsgálatba ezt a szöveget is belevettem, a kapott eredményeimet az 

olasz szöveg jellemzőivel mindig összevetem.  

Az anyagkeresés fázisában talált nyersfordítást Romhányi Ágnes az Operaház számára 

készítette, még az énekelhető változat előtt. Bár ez a fordítás sehol sem hangzott el, 

tudtommal semmilyen komolyabb gyakorlati célt nem szolgált, mégis úgy gondoltam, 

érdekes lehet bevonni az elemzés első részébe, ugyanis rávilágíthat az operák fordításának 

folyamatára, azaz arra, hogy miként lesz egy prózai, csupán a tartalmat közvetítő szövegből 

időnként rímeket is tartalmazó énekelhető vagy feliratozási célokat szolgáló fordítás.  

Külön érdekesség, hogy Romhányi énekelhető és feliratozási célú szöveget is készített 

a műből, így az ő fordításai valóban teljes mértékben lefedik az operafordítás mai 

gyakorlatban is használt változatait. 
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4.3.2. A korpusz bemutatása 

 

Amint már említettem, da Ponte az opera ötletét Pierre-Augustin Caron de 

Beaumarchais francia drámaíró vígjátékából merítette. Ez a darab akkoriban nem volt 

annyira népszerű, mint manapság, ugyanis a témája, az első éjszaka kegyúri joga 

meglehetősen kényesnek minősült. Ennek okán a francia cenzúra tiltólistára is helyezte a 

művet, s bár később mégis újra engedélyezték, Bécsben még 1785-ben is tilos volt színpadra 

vinni. Ezért is keltett hatalmas feltűnést, hogy éppen ez jelentette a kétes hírű da Ponte és az 

akkor már ismert Mozart első közös alkotásának alapját. Maga az ötlet Mozart fejében 

született meg, de a Casanova hírében álló de Ponte örömmel bólintott rá a kihívásra.  

Végül II. József da Ponte rábeszélése, majd a darab egy részletének meghallgatása után 

engedélyezte az opera bemutatását, amire 1786. március 1-jén került sor. A premier sikeres 

volt, és hamarosan elindulhatott a Figaro házassága világhódító útjára. Magyarországon 

1795. szeptember 28-án mutatta be a budai Várszínház, akkor még német nyelven. A magyar 

nyelvű premierre egészen 1858-ig kellett várni; erre a Nemzeti Színházban került sor, 

mégpedig azzal a szöveggel, amit Ney Ferenc írt, és amit dolgozatomban elsőként mutatok 

be.  

Mielőtt azonban az egyes szövegváltozatokat részletesebben bemutatnám, tekintsük át, mely 

fordítások jelentik a dolgozat korpuszát (egészen pontosan az alkorpuszokat): 

1. Da Ponte (eredeti olasz nyelvű szöveg) 

2. Ney Ferenc (1858; Figaro lakodalma címen ismert; énekelhető)  

3. Vidor Dezső (1926; énekelhető)  

4. Ismeretlen fordító, jelölése: Ney_2 (~1935-40; énekelhető)  

5. Romhányi Ágnes (ismeretlen dátum; nyersfordítás) 

6. Romhányi Ágnes (1987; énekelhető, Vidor nyomán)  

7. Ismeretlen fordító, jelölése: Dallos_1 (ismeretlen dátum; énekelhető, Vidor 

nyomán) 

8. Ismeretlen fordító, jelölése: Dallos_2 (ismeretlen dátum; énekelhető, Vidor 

nyomán) 
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9. Ismeretlen fordító, jelölése: Köteles (ismeretlen dátum; énekelhető, Vidor 

nyomán)  

10. Nádasdy Ádám (2009; felirat; MÁO)  

11. Romhányi Ágnes (2010; felirat) 

Az első ismert szövegváltozat tehát Ney Ferenc nevéhez köthető. Pilisi Ney Ferenc 

hírlapíró, színműíró, a pesti belvárosi reáliskola igazgatója, a Magyar Tudományos 

Akadémia levelező tagja volt. Fordítása, ami a Figaro lakodalma címet viseli, két 

változatban is a kezembe került; ezek közül az első egy kézzel írott példány volt, ami 

kizárólag a szöveget tartalmazta. Ez az első átolvasás során kicsit megijesztett, mert 

nyilvánvalóan sokkal rövidebb volt, mint az eredeti librettó, és mivel kottakép nem tartozott 

hozzá, nem tudtam, vajon hogyan is gondolta ennek a kis terjedelmű szövegnek a Mozart-

műhöz igazítását, mely szavakat melyik zenei frázisra akarta énekeltetni. Ez annál is 

problémásabb kérdés volt, mivel a kézírásos füzetke hátoldalán egy megjegyzés is szerepelt, 

azzal az utasítással, hogy ne énekeljenek a szereplők minden részt; amit nem lehet, azt 

mondják prózában, zenei aláfestéssel. Ez azonban továbbra sem jelentett komoly fogódzót.  

A megoldást az OSZK egyik szakemberének segítségével találtam meg, ugyanis 

sikerült ráakadni egy 1930-40-es évekből származó olyan partitúrára, ami egyrészt a Ney-

féle szöveget is tartalmazta akkurátusan a nyomtatott szöveg fölé írva, valamint egy 

ismeretlen fordítást-átírást is, ugyancsak kézzel.  Így kiderült az is, hogy a szöveg miként 

illeszkedik a zenére, illetve, hogy melyek azok a részek, ahol az énekesek – legalábbis a 

Ney-változat esetében – pihenőt kapnak. 

A második, ismeretlen fordítótól származó szövegváltozatra (Ney_2) ugyanebben a 

partitúrában leltem. Sajnos a szerző kilétéről senki sem tudott tájékoztatást adni. Csak annyit 

tudhatunk bizonyosan, hogy 1935-40 körül készülhetett ez a változat, ugyanis ilyen dátumok 

szerepelnek a partitúrában. A szövegrész vizsgálata során kiderült, hogy készítője komolyan 

támaszkodott a Ney-féle változatra, ugyanis bizonyos sorok, szövegrészek teljes egészében 

megfelelnek az első fordítás megfelelő részeinek. Az izgalmas kérdést majd az jelenti, hogy 

a módosítások milyen irányba történtek ennek a második szövegváltozatnak elkészítésekor. 
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Az első két fordításból bizonyos részek hiányoznak. Ennek oka valószínűleg az, hogy 

nehezen sikerült a zenét és a szöveget összehangolnia a fordítónak. Ez a későbbi lexikai 

elemzést is némiképp befolyásolja, a zeneit azonban nem, mert ott tudatosan olyan részt 

választottam, ahol egyrészt magasabb fekvésben énekelnek az énekesek, azaz jobban 

kidomborodhatnak a hangzóválasztás okozta nehézségek, másrészt, ahol az összes fordítás 

teljes. 

A következő, ámde dátum alapján ezt megelőző szövegváltozat szerzője Vidor Dezső 

volt, aki, Ney Ferenccel ellentétben, színész, rendező és színháztörténész munkássága 

mellett kifejezetten ismert librettófordító volt. Az ő 1926-ban készített változata jelenti az 

esetek többségében még mindig a ma is ismert, énekelt (vagy akár feliratban használt) 

Figaro-változatok alapját; ennek megfelelően sok hasonlóságot láthatunk majd a Dallos_1, 

Dallos_2, a Romhányi és a Vidor-féle változatok között. 

Romhányi Ágnes Figaro-fordításai közül az első egy nyersfordítás, amit az énekelhető 

szövegváltozat előkészítéseként született meg, de arra is jó, hogy az énekesek közelebb 

kerüljenek az olasz eredeti mondanivalójához, az abban szereplő kétértelműségen alapuló 

szóviccekhez, mely utóbbiakat sok esetben a magyar változatok nem tudják visszaadni. 

Ebből a szövegből azonban az ilyen humoros fordulatokra is fény derül, ugyanis Romhányi 

a szöveget helyenként magyarázatokkal, megjegyzésekkel látta el.  

A nyersfordítást követő énekelhető Romhányi-fordítás (1987-ben) kifejezetten azért 

készült, hogy érthetőbbé, valamint énekelhetőbbé tegye az addig szinte egyeduralkodó 

Vidor-változatot, illetve esetleg kicsit modernizálja azt. Romhányi Ágnes a munkával 

kapcsolatban elmondta, hogy ez volt az egyik első olyan operalibrettó, amit az operaház 

számára készített, és komoly kihívást jelentett számára. Az elsődleges nehézséget épp a 

Vidor-féle sorok ismertsége jelentette, hiszen a közönség már ismerte azokat, mondhatni 

együtt ’énekelte’ a szereplőkkel, így a módosítások nem érinthettek egyforma mélységig 

minden részt. Például az ismert áriák, így a Rózsa-ária esetében sokkal kevesebb 

változtatásra kerülhetett sor, mint a kevésbé központi elemeknél, például a recitativóknál 

vagy együtteseknél.  
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A Vidor-változat jelentette a ’Dallos_1’, ’Dallos_2’, valamint ’Köteles’ címkékkel 

azonosított szövegkönyvek alapját is. Ezeknél megfigyelhető, hogy bizonyos sorok szinte 

teljesen érintetlenek maradtak, mások azonban akár teljesen új formát is kaphattak. Sajnos a 

három szövegkönyv egyikénél sem sikerült kideríteni a változatok készítőinek kilétét; erre a 

kérdésre az operaház kottatárosai sem tudták a választ. 

Végezetül korpuszom részét képezi még két felirat is. Az elsőt Nádasdy Ádám 

készítette 2009-ben a Magyar Állami Operaház kérésére. A felirattal kapcsolatos 

beszélgetésünk során Nádasdy elmondta, hogy ő kizárólag az olasz eredetit használta, 

mondatainak megalkotásakor sem a zene, sem pedig korábbi magyar változatok nem 

befolyásolták. Ez eredményezhette többek között azt is, hogy ebben a szövegváltozatban az 

eredetiben meglévő ismétlések egyáltalán nem jelennek meg. 

Az elemzés utolsó tárgyaként Romhányi Ágnes egy 2010-ben készült feliratát is 

megvizsgálom, ami a budapesti Művészetek Palotája felkérésére készült a Figaro házassága 

Metropolitan-közvetítéséhez (ezt tehát nem manuálisan vetítették ki, de ez a jelen esetben 

nem lényeges). Ez a szöveg két szempontból is érdekességet ígér: egyrészt azért, mert ily 

módon össze lehet hasonlítani két felirat céljából készült fordítást, ráadásul két, alapvetően 

eltérő megközelítést követőt, ugyanis Nádasdyval ellentétben Romhányi a feliratokban is 

figyelmet fordít a szöveg és a zene összhangjának meglétére. Másrészt azonban azért is, 

mivel Romhányitól egy énekelhető szövegváltozat és egy nyersfordítás is rendelkezésemre 

áll, így össze lehet vetni három, azonos fordító tollából származó, de különböző célra 

készített magyar nyelvű változatot. 

A különböző szövegváltozatok azonosításához a dolgozatban olyan elnevezéseket 

használok, amelyek egyértelműen utalnak a fordító személyére (és szükség szerint a fordítás 

típusára), illetve, ismeretlen fordító esetén a szöveg forrását jelentő partitúrára. Ez utóbbi 

esetben a partitúrákban, zongorakivonatokban szereplő nevek (Dallos, Köteles) segítetik az 

azonosítást, a Ney-szöveggel egyező kottában talált változatot pedig (az egyszerűség 

kedvéért) Ney_2 címkével jelölöm. 

Az opera története, aminek ismerete az elemzés értékeléséhez feltétlenül szükséges, 

dióhéjban a következő: 
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Figaro, A sevillai borbély című operában megismert borbély éppen esküvőjére készül 

Susannával Almaviva gróf kastélyában. Örömébe azonban üröm vegyül, amikor 

menyasszonya arra figyelmezteti, hogy a gróf, ráunva feleségére, akit az opera 

előtörténetében csak Figaro segítségével tudott magának megszerezni, most arra készül, 

hogy Susannát szeretőjévé tegye. A furfangos borbély természetesen ezt nem hagyhatja, és 

némi szerepcsere segítségével végül ráébresztik Almavivát arra, hogy a grófné még mindig 

fontos neki, és nem érdemes csalárdságra adnia a fejét. 

Az általam elemzett részben, azaz az első felvonás első jelenetében Figaro (még 

gyanútlanul) méregeti leendő szobájukat, majd a belépő Susanna figyelmezteti a gróf aljas 

tervére. Eleinte Figaro nem akar hinni menyasszonyának, de amikor az elmondja neki, hogy 

az udvarlást már meg is kezdte a gróf az udvari zenemester közvetítésével, majd rávilágít 

arra, hogy az Almaviva részéről nekik felajánlott szoba is csak azt a célt szolgálja, hogy a 

lányt minél könnyebben magához édesgesse, a címszereplő dühbe gurul és megesküszik, 

hogy megakadályozza a leendő felesége becsülete ellen irányuló tervet. 

Röviden erről szól az opera, illetve a kiválasztott szakasz, tehát ezt kellene majd a 

vizsgált szövegváltozatok makropropozícióinak összesítése után is kapnunk, amennyiben a 

szövegek koherensek. 

Ahhoz, hogy a szövegváltozatok elemzése összehasonlítható legyen, az egyes 

fordítások mondathatárait össze kellett hangolnom. A fordítók ugyanis az eredeti olasz 

szövegváltozathoz képest módosítottak azokon, összevontak eredetileg különálló, illetve 

szétválasztottak eredetileg egybefüggő mondatokat, ez viszont egységesítés híján egymással 

össze nem vethető eredményeket, összefüggéseket hozna, így a lexikai koherencia 

vizsgálatához mindenképpen egységes struktúrára kellett alakítanom az egyes magyar 

változatokat.  

A 9. táblázat részletesen tartalmazza valamennyi elemzett szöveg összes adatát, 

feltüntetve azok elemszámát (azaz az átstrukturálást követő ’mondatszámot’) és a teljes 

szószámot. A zenei elemzésnél a szótagszám is fontos lesz, de arra itt nem térek ki, hiszen a 

nyelvészeti elemzésben annak nincs jelentősége. Ezzel kapcsolatban csak annyit jegyzek 

meg előzetesen, hogy bár azt gondolhatnánk, hogy a szótagszám adott, ez nincs így, mivel, 
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elsősorban a recitativók esetében, a fordítók még az énekelhető változatoknál is rugalmasan 

kezelték a szótagok mennyiségét, az eredetihez képest megjelenő eltéréseket pedig zenei, 

ritmikai módosításokkal oldották meg (például plusz szótag esetén megoldás lehet egy 

negyedhang helyett két nyolcad használata, ellenkező esetben pedig például az eredetileg 

két szótagra eső hangok legatós összekötése egy szótag kiéneklése alatt stb.); ezekre a zenei 

elemzés során majd részletesebben is kitérek. 

9. táblázat  

A korpuszok elemeinek (~mondatok), szavainak és szótagjainak száma (átstrukturálás 

után) 

Szövegváltozat Típus Mondatszám 

(átstrukturált) 

Eltérés 

(a forrásnyelvi 

szöveghez képest) 

Szószám Eltérés 

(a forrásnyelvi 

szöveghez képest) 

Ney énekelhető 41* -40% 468* -30% 

ismeretlen énekelhető 64* -8% 591* -12% 

Vidor énekelhető 79 +15% 700 +4% 

Dallos a) énekelhető 79 +15% 682 +2% 

Dallos b) énekelhető 79 +15% 692 +3% 

Köteles énekelhető 79 +15% 702 +5% 

Romhányi a) énekelhető 79 +15% 690 +3% 

Nádasdy felirat 61 -12% 466 -31% 

Romhányi b) felirat 74 +7% 549 -18% 

Romhányi c) nyersfordítás 62 -10% 485 -28% 

eredeti énekelhető 69 n.a. 671 n.a. 

*hiányos szöveg 

A táblázat adataiból jól látszik, hogy az első két, némi hiányosságot mutató 

változattól eltekintve az énekelhető fordítások nagyságrendileg ugyanolyan mértékű eltérést 

mutatnak az eredeti forrásnyelvi szöveghez képest. A feliratozási célú szövegek közül a 

Nádasdy-féle a feliratoknál szokásos tendenciát mutatja, azaz mind a mondatok, mind pedig 

a szavak száma kevesebb, mint az olasz változaté. Ehhez képest Romhányi Ágnesnél a 

feliratban szereplő mondatok száma több, és a szavak mennyiségére is ugyanez igaz. 

Ráadásul ez a változat még az ugyancsak tőle származó nyersfordítás terjedelmét is 

meghaladja.  
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 Ez utóbbi első pillantásra hibás megközelítésnek tűnhet, hiszen ha a feliratnál 

lehetőség szerint röviden kell fogalmazni a technikai limitációk miatt, akkor indokolatlannak 

látszik bőbeszédűbb változatot használni, mint a szöveg tartalmát precízen tolmácsoló 

nyersfordítás. Ha azonban a darabot feliratozással nézi meg az ember, akkor nyilvánvalóvá 

válik, hogy Romhányi megközelítése helyes volt. A nyersfordítás ugyanis nem tartalmaz 

ismétléseket, minden sort, mondatot, frázist csak egyszer szerepeltet. Ezzel szemben a 

feliratoknál fordító azon a véleményen volt, hogy a mű követéséhez elengedhetetlen 

bizonyos részeknél az ismétlések alkalmazása, ugyanis akkor kerül összhangba a zene a(z 

olvasott) szöveggel. A magam részéről én ezt a megoldást tartom a közönség szempontjából 

előnyösebbnek, és ez az a jellegzetesség, ami a jelenleg is használatban levő, egyébként 

sokszor kifejezetten ötletes és humoros Nádasdy-fordítást még alkalmasabbá tenné a 

közönség és az opera közti kapcsolat szorosabbra fűzéséhez. 

 Visszatérve az adatokhoz, mind itt, mind pedig a későbbiekben érdemes a három 

különböző célt szolgáló Romhányi-fordítást külön is vizsgálni, ugyanis ezek a szövegek jól 

rávilágítanak arra, hogy milyen ív mentén helyezkedhetnek el egyazon forrásnyelvi szöveg 

eltérő felhasználású fordításai, még akkor is, ha fordítójuk ugyanaz a személy. A jelen 

esetben is jelentős eltérést mutatnak a mondat- és szószámok egyaránt (80, 74, 62; 690, 549, 

485), és maguk a szövegek sem egyeznek meg, mivel Romhányi folyamatosan próbált 

figyelni az eltérő felhasználáshoz kapcsolódó eltérő igényekre. 
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5. A korpusz lexikai elemzése 

 

5.1. A korpusz lexikai elemzésének módszere 

 

Amint arról az elemzési modell (Hoey 1991) előzetes bemutatásakor már szóltam, a 

tényleges vizsgálatot egy átstrukturálási eljárásnak kellett megelőznie, ugyanis a 

mondathatárok nem egyeznek a különféle szövegváltozatokban, így, a struktúrák 

egységesítése hiányában nem az azonos FNy-i mondathoz tartozó CNy-i mondatok 

kerülnének egymással összehasonlításra, ami félrevezető eredményhez vezetne. Ennek 

megfelelően első lépésként az összes szövegváltozatot újrastrukturáltam. A mondathatárok 

meghatározásakor az az elv vezérelt, hogy az egy egységként meghatározott részek 

lehetőség szerint egész mondatot, egész állítást képviseljenek. Ez első hallásra nem tűnik 

összetett feladatnak, de mivel a különféle fordítások gyakran teljesen eltérő megközelítéssel 

élnek, előfordul, hogy ami az egyik szövegváltozatban két különálló gondolat, az a másikban 

csak egy. Ilyenkor kénytelen voltam a két különálló gondolatot egy egységként kezelni. Az 

eljárás végén az elemzési egységeket a követhetőség érdekében megszámoztam.   

Erre példaként érdemes megvizsgálni a Ney-féle fordítást és a Dallos_1 változatot. Az 

első esetben a 12. mondat a következőképpen hangzik: Éltem legszebb napja lészen, amidőn 

azt mondod nékem az oltárnál: édes szívem, holtomiglan a tied. Ezzel szemben a Dallos_1 

változatban ugyanez a rész (mondat) kibővül és két különálló mondatot foglal magában: Im 

itt a perc, a boldog, a régen várt óra, ó, hogy dobban szívem minden szóra. És hogy ez a 

kicsi fejdísz milyen jól áll, azt jelenti, Susanna tiéd.  Láthatjuk, hogy a második esetben a 

hivatkozott rész ugyanúgy a várva-várt esküvőről szól, azonban a második felében 

visszakanyarodik a korábban emlegetett fejdíszhez, és ahhoz kapcsolja a „holtomiglan-

holtodiglan” kimondását, de mivel itt kicsit ugrálnak a beszélő gondolatai (boldog óra – 

fejdísz – Susanna tied), nem annyira egyértelmű, hogy milyen eseményt vár annyira, mint 

az első esetben, ahol a gondolat teljesen kifejtésre kerül.  

Mivel az elemzésben ugyanannak a FNy-i szövegnek különféle fordításait vetem össze 

egymással és az olasz eredetivel, a két mondatból álló elemzési egységeket teljesen egyben 

kezeltem, nem bontottam szét őket két alegységgé (pl. 1a, 1b). Ezáltal a magyar énekelhető 
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változatok többségében (ahol teljes a szöveg) 79 elemzési egységet sikerült kialakítani, mely 

egységek mindig ugyanannak a résznek a fordítását képviselik.   

Visszatérve az elemzés menetére, az első feladat, az átstrukturálás befejezése után 

rendelkezésemre állt a tizenegy szövegváltozat egységes táblázatos formában, ahol 

sorszámmal ellátott elemzési egységek alkották az egyes sorokat. Az elemzési egységek 

száma fordításonként közel azonos (79) lett, amint azt az előző fejezet 9. táblázata is mutatja. 

Ekkor kerülhetett sor a Hoey-féle ismétléselemzés elvégzésére. Ennek során a kiválasztott 

szövegek minden egyes mondatát (a forrásszövegből kiindulva) össze kellett vetnem az 

összes többivel, hogy lássam, van-e bennük ismétlődő lexikai egység. Ez az eljárás egy 79 

elemzési egységből álló szövegrésznél számszerűen azt jelenti, hogy 40-szer kell összevetni 

2-2 mondat valamennyi szavát, kifejezését lexikai ismétlődés után kutatva. A példa kedvéért 

egységenként átlagosan 4 szóval számolva (ami két mondat vizsgálatakor 4 x 4 = 16 lexikai 

szintű összevetést jelent) egy 79 elemzési egységből álló szövegrész lexikai kohéziós 

elemzése 640 lexikai pár vizsgálatát foglalja magában.  

Az elemzés során, azonosítottam a lexikai ismétléseket, majd meghatároztam a 

mondatok (elemzési egységek) közti ismétléskapcsolatokat és -kötelékeket. Az 

ismétléskapcsolatok esetén azok típusa nem, csupán száma volt fontos számomra, hiszen a 

vizsgálat célja első lépésben a makropropozíciók meghatározása, amihez csak az 

ismétléskapcsolatok mennyiségi felmérése szükséges. Mivel Hoey (1991) szerint akkor 

beszélhetünk ismétléskötelékről, ha két mondat között legalább három ismétléskapcsolatot 

találhatunk, az ismétlések meghatározását követően bejelöltem az ilyen kötelékkel bíró 

mondatokat.  

Arra mindenképpen ki kell térnem, hogy a magyar és az angol nyelvű szövegek között 

a két nyelv grammatikai különbségei miatt jelentős eltéréseket figyelhetünk meg. Ezek közül 

talán az a legfontosabb, hogy míg az angol minden esetben kiteszi a mondat alanyát, a 

magyar személyraggal jelöli azt, azaz a mondat alanya alaphelyzetben nem feltétlenül 

szerepel a mondatban. Ugyanez lehet igaz a mondat tárgyára is (I love you. vs. Szeretlek.). 

Ez azt jelenti, hogy amíg két angol mondat között már akkor létezik egy ismétléskapcsolat, 

ha az alany egyezik, addig a magyarra ez nem feltétlenül igaz. Természetesen a magyar 

nyelvben a személyragok ugyanolyan pontosan jelzik az alanyt, mintha az külön szóként 
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szerepelne a mondatban, így az elemzést végző személy dönthet úgy, hogy egy olyan mondat 

esetében, mint például a szeretlek, az én és a téged szavakat is kvázi kimondottként 

értelmezi, így azok is hozzájárulnak az ismétléskapcsolatban potenciálisan résztvevő lexikai 

elemekhez.  

Az elemzés elején én is ennek megfelelően terveztem eljárni, azonban azt vettem észre, 

hogy ezzel a módszerrel túl sok mondat (közel 50%) kerülne makroszintre. Ebből arra 

következtettem, hogy az ilyen módon meghatározott ismétléskötelékek lazábbak annál, hogy 

csak a valóban centrális mondatokat emeljék ki. Ezen kívül, mivel lexikai ismétlésekről 

beszélünk, véleményem szerint egy személyrag nem tekinthető ugyanolyan mértékben 

lexikai egységnek, mint egy különálló szó (még ha az ’csak’ személyes névmás is). 

Mindezek alapján a mondatok alanyát és tárgyát csak akkor vettem figyelembe, ha azok 

külön lexikai egységként meg is jelennek. A magyar nyelvben ez olyankor fordul elő, ha 

nyomatékosítani szeretnénk a megfelelő mondatrészt, például az alanyt. Ennek megfelelően 

(az előbbi példánál maradva) a „Szeretlek”-kel szemben az „Én szeretlek” egyértelműen 

felhívja a figyelmet arra, hogy a cselekvő személy én vagyok, nem más, míg például a 

„Szeretlek téged” a tárgyra helyez többlethangsúlyt, kiemelve, hogy a szeretett személy te 

vagy és nem más. Ilyenkor valóban kiemelt szerepe van a névmások mondatbeli 

szerepeltetésének, tehát valóban jelentős kohéziós erőt képviselnek, következtetésképpen ha 

ily módon kapunk három ismétléskapcsolatot, akkor az valóban szoros kohéziót jelent. A 

fentieknek megfelelően (az elemzésből vett példával élve) az én kedves Figaróm 

szerkezetben az én szó részt vesz az ismétléskapcsolatok kialakulásában, ezzel szemben a 

drága Figaróm szókapcsolat esetén, bár beleértve az én is jelen van, mivel külön kimondásra 

nem kerül, az elemzésben nincs figyelembe véve. 

Ez összegezve azt jelenti, hogy bár megtartottam a Hoey-féle küszöbértéket, azaz a 

hármat, mint a centrális mondatok követelményét, annak nálam más súlya lett, mivel több 

olyan elem is van (pl. az általában minden mondatban megjelenő alany), ami Hoey (1991) 

esetében beleszámít a vizsgálatban résztvevő elemek közé, nálam azonban (legalábbis 

személyrag formájában) nem, ezáltal lehet, hogy míg két adott mondat között Hoey 

ismétlésköteléket határoz meg, azok fordítása az én elemzésemben nem kerülne 

makroszintre. Az előbbi példákból kiindulva Hoey-nál az „I love you” és az „I hate you” 

között ismétléskötelék lenne (I, you – szó szerinti ismétlés, love, hate – antoníma), de a 
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magyar „Szeretlek” és „Utállak” mondatok között csak egyetlen ismétléskapcsolatot 

határoznék meg, tehát ez a két mondat az elemzési módszer feltételrendszere szerint nem 

válna makropropozícióvá. Ez azt is jelenti, hogy elemzésemben azok a mondatok, amelyek 

centrális mondatként – azaz makropropozícióként – szerepelnek, valóban erős 

ismétléskapcsolatban állnak a szöveg más mondataival, nem csupán érintőlegesen hozhatók 

azokkal összefüggésbe.  

Egy gondolat erejéig érdemes visszautalni arra a Hoey módszerével kapcsolatos 

kérdésre, miszerint ez a módszer csak az egyes mondatok közti ismétlést vizsgálja, a 

mondatokon belüli ismétléseket nem. Ennek megfelelően például önmagában az, hogy a 

Vidor-változat 17. mondatában többször is szerepel az, hogy mindörökre csak a tiéd, nem 

eredményezi azt, hogy a mondatból makropropozíció legyen, ugyanis az ismétlés a 

mondaton belül valósul meg. Véleményem szerint bár ez valóban limitációt jelent a 

vizsgálati módszerben, összességében nem torzítja el a kapott eredményt, mivel ha egy 

bizonyos lexikai elem valóban központi szerepet játszik, akkor nagy valószínűséggel egynél 

több mondatban is elő fog fordulni. 

A makropropozíciók azonosítását követően azok elemzése következett. 

Megvizsgáltam, hogy azok milyen mértékben tolmácsolják a jelenet mondanivalóját, 

mennyire kapunk tiszta képet belőlük az események soráról, illetve milyen különbségek 

fordulnak elő az egyes fordítások, szövegváltozatok makropropozíciói között. Az is fontos 

vizsgálati szempont volt, hogy megnézzem, az egymást alapul vevő változatok milyen 

irányban módosítottak a kiindulási szövegen, azaz vajon erősebben összetartó, kohézívebb 

végeredményt produkálnak-e, vagy sem. Ennek meghatározása különösen fontos, hiszen így 

derülhet fény arra, hogy az ilyen javító szándékkal történő átalakítások vajon a szöveg 

kohézióját vagy inkább az énekelhetőséget erősítették, javították-e, már persze ha egyáltalán 

valóban pozitív irányba módosították a kiindulási anyagot. Példának okáért tudjuk, hogy 

Romhányi Ágnes a Vidor-szövegből kiindulva készítette el énekelhető változatát, 

kifejezetten azzal a céllal, hogy kissé leporolja és énekelhetőbbé tegye az egyébként 

népszerű magyar szöveget, de oly’ módon, hogy annak karakterisztikus részei felismerhetők 

maradjanak. Ennélfogva kifejezetten érdekes kérdés, hogy ez a két magyar változat hogyan 

viszonyul egymáshoz.  
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A fentiekben részletezett elemzési módot – még a különböző szövegek részletes 

elemzését megelőzően – az alábbi példa szemlélteti Romhányi énekelhető változatából: 

(1) A grófné egy éjjel, teérted ha csenget, teérted ha csenget, kling-kling, 

kling-kling, rögtön nála vagy, kettőt ha lépsz. 

(2) S egy szép nap a csengettyű hogyha megszólal, a csengettyű hogyha megszólal, 

csin-csin, csin-csin, urad téged egy mérföldre küld. 

Az idézett két mondatban kiemeltem azokat a szavakat, amelyek ismétléskapcsolatot 

hoznak létre a két mondat között; ezek a következők: éjjel-nap (komplex parafrázis), 

csenget-megszólal (egyszerű parafrázis), csenget-csengettyű (komplex lexikai ismétlés), 

kling-kling-csin-csin (egyszerű parafrázis). 

Mivel a mondatban az ilyen kapcsolatok száma meghaladja a hármat, a jelen esetben 

ismétléskötelékről beszélhetünk. 

Az ismétléskötelékek képi ábrázoláshoz ún. „ismétlésmátrixokat” (Hoey 1991) 

alkalmazok (ld. 7-17. ábra), ugyanis azokban vizuálisan megjeleníthető a fordítások 

mondatkötelékeinek mintázata; a mátrixok különbsége–egyezősége rámutat a 

makropropozicionális tartalmak közti eltérésekre, hasonlóságokra.  

 

5.2. A korpusz elemzése 

 

A jelen fejezet a korpusz elemzését és annak eredményeit mutatja be, mely utóbbiakat 

a következő, Az eredmények értékelése és összegzése fejezet tárgyal majd részéletesen. A 

nyelvészeti, lexikai ismétlésekre fókuszáló elemzés elsődleges célja, hogy meghatározza, 

melyek a makropropozíciókként megjelenő mondatok, gondolatok az egyes fordításokban. 

Tekintettel arra, hogy a rendszeresen előforduló, ismétlődő lexikai elemek az operákban 

különösen fontosak, hiszen a teljes szöveg megértése helyett sok esetben ezekre kell 

hagyatkoznia a nézőknek a színpadon folyó események megértésében, izgalmas kérdés, 

hogy vajon a lexikai kohézió valóban elég hangsúlyosan jelenik-e meg az egyes 

szövegváltozatokban, arra a fordítók figyelmet fordítottak-e.  
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A fejezetben bemutatom a fordítások elemzése eredményeképpen kapott 

makropropozíciókat, majd az azok által közvetített tartalmi összegzést vetem össze, 

rávilágítva a különbségekre, esetleges hiányosságokra, továbbá a különbségek okait is 

megpróbálom feltárni.   

Az alábbiakban az egyes szövegváltozatok lexikai ismétlésmintázatát mutatom be a 

Hoey-féle – az előző fejezetben bemutatottak szerint finomított – elemzésből kapott 

makropropozíciók segítségével. Mivel a szövegek több esetben egymásra épültek, és a 

szövegmódosítások hatását mindenképpen be szeretném mutatni, a makropropozíciókat 

tartalmazó táblázatokban megcsillagozom azokat az elemeket (mondatokat), amelyek egy 

vagy több másik változattal azonosak, vagy attól csak minimálisan eltérők (ez utóbbi esetben 

a konkrét eltérést mindkét változatban félkövér szedéssel jeleztem). 

Hasonlóképpen kiemeltem, dőlt betűvel, azokat az egységeket, amelyek azért kerültek 

be a táblázatba, mert szó szerint ismétlődtek a vizsgált szövegrészben. Ezek önmagukkal 

állnak kapcsolatban. Például a Ney-féle szövegben a 29, 31 és 32 mondatok azért kerültek 

fel makroszintre, mert mindegyik a következő sorból áll (akár többször is tartalmazva azt): 

pl. Szívem máris kínozza sötét ború, tehát egymásnak szó szerinti ismétléseit alkotják. Azt 

is gondolhatjuk, hogy mivel csak azért ismétlődnek, mert ismétlődő zenei elemhez 

kapcsolódnak, valójában nem is képviselnek igazi kohéziós erőt a szövegben, azaz ha 

’önmagukon’ kívül másik mondattal nincsenek ismétléskötelékes kapcsolatban, akkor nem 

is kellene őket makropropozíciónak tekinteni.   

Ez az elképzelés bennem is felmerült, azonban úgy vélem, hogy a fordító nem 

feltétlenül fog azonos zenei részre azonos szöveget alkalmazni. Egy tudatos fordító maga 

dönti el, hogy szükség van-e szöveges ismétlésre is, ha igen, akkor milyen mértékben (azaz 

teljes ismétlés vagy bizonyos fokú módosítás a jobb megoldás), és ha nem, akkor milyen 

szöveg kerüljön az első mellé azonos zenei tartalom mellett.  

A vizsgált szövegekben mindhárom megoldásra volt példa: egyes 

szövegváltozatokban a zenei ismétléshez azonos sorok társultak, máshol a szöveges ismétlés 

némi módosítással történt meg, míg volt arra is példa, hogy az ismételten felhangzó zenei 

kifejezés az elsőhöz képest eltérő szöveghez társul. Az első és a második fordítói megoldásra 

nézzük meg Figaro kezdeti sorait. A Ney_2 változatban a Három, öt, hat, tíz, húsz, harminc, 
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és harminchat, így jó leszen szövegrész módosítás nélkül ismétlődik, míg a Ney-szövegnél 

első alkalommal azt énekli, hogy Öt ez, ez tíz, ez húsz, harminc, és ez negyven, igen, megyen, 

majd az ismétlődő zenei résznél a sor vége így jó leszen-re módosul. A harmadik megoldásra 

ugyancsak a Ney-2 fordításban találhatunk példát, ahol azonos dallamra (és FNy-i szövegre) 

két eltérő sort énekel Susanne: Nézd meg egyszer már, óh kérlek, e kalap mint áll fejemen, e 

kalap hogy áll nekem?, majd később: Nézd meg, nézd meg, kedves Figaró, jól áll-e az új 

kalap, jól áll-e az új kalap nekem! 

Mindenesetre, tekintettel az ismétlődő dallamokhoz társuló szövegrészek érdekes 

státusára, a csak emiatt makropropozíciós kategóriába sorolt mondatokat dőlt betűvel 

szedtem a táblázatokban (ld. pl. 10. táblázat). 

Mivel a szövegváltozatok közti átfedéseket is vizsgálom, minden esetben jelzem a 

mondatok száma mellett (pl. * jelzéssel), ha azok egy másik változatban is változatlan 

formában szerepelnek. 

10. táblázat  

A Ney-féle szövegváltozat makropropozíciói 

 

1 Öt ez, ez tíz, ez húsz, harminc, és ez negyven, igen, megyen. 

 2 Óh, de nézd meg, kedves Figaró, ez a fejdísz milyen szép! Úgy-e mily pompásan 

áll? 

 3 Öt ez, ez tíz, ez húsz, harminc, és ez negyven, így jó leszen. 

 4 Óh, de nézd meg, kedves Figaróm, óh, de nézd meg, kedves Figaróm, óh, de nézd, 

óh, de nézd, az új kalapom hogy áll fejemen, nézd, hogyan áll fejemen. 

5* Nézd meg, nézd meg, kedves Figaró, jól áll-e az új kalap, jól áll-e az új kalap 

nekem! 6 Látom, édes, drága lányka, a kalap mily szépen áll, a kalap mily szépen áll! 

11 Óh, de nézd meg és figyelve, no de nézd meg és figyelve, szép-e rajt’ a rózsaszál, 

pompás, pompás 

12 Életem gyönyörű virága lesz azon nap boldogsága, amikor oltárnál mondom, 

holtomiglan a tiéd, holtomiglan a tiéd. 

16* Jövőre ha éjjel a grófné csenget, a grófné csenget. Kling, kling! Kling, kling! Csak 

kettőt szökölsz, ott vagy legott. 

17* És hogyha az úrnak van még egy parancsa, van még egy parancsa. Bum-bum! Bum-

bum! Hármat lépve nyitom ajtaját! 

18* Megszólal vagy egyszer a csengettyű hangja, a csengettyű, csengettyű hangja. 

Kling, kling! Kling, kling! S téged a gróf mérföldnyire küld, 
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19* Kling, kling! Bum-bum! Kling-kling! Csak hármat szökik, s az ördög elhozza És ő 

nálam terem itt! 

21* Azonban, hármat szökik, kling-kling, bum-bum! 

25* Kívánsz-e többet tudni, Kívánsz-e többet tudni, 

26* Kíméljen meg hát a te gyáva gyanúd.  

27* De kíméljen meg a gyanú, gyáva gyanú, kíméljen engem a gyanú, a gyanú, 

kíméljen, kíméljen a gyanú, a gyanú, a gyanú, gyáva gyanú. 

28* Még többet is kell tudni, Még többet is kell tudni, 

29 Szívem máris kínozza sötét ború! 

30* De kíméljen meg engemet a te gyanúd! 

31 Szívem máris kínozza sötét ború, kínozza szívem sötét ború, szívem máris kínozza 

sötét, sötét ború.  

32 Szívem máris kínozza sötét ború, kínozza a ború, kínozza a gyötrelmes ború, kínozza 

ború, kínozza ború, kínozza ború. 

35 A gróf megúnva  a szépeket a környéken vadászni, Zsuzsannára vetette most 

szemét, s azért engedi át nekünk e szobát. 
 *=az Ney_2 szövegváltozattal megegyező sorok 

Az elemzés bemutatása előtt fontos megemlíteni azt, hogy ez a változat a többihez 

képest némiképp hiányos, ugyanis nem szerepel benne az, a többiben egyébként mindig 

meglévő rész, ahol Figaro elmondja menyasszonyának, hogy új ágyat és új szobát kapnak a 

gróftól, amire a lány nem a várt örömmel reagál. A hiányzó rész után a Jövőre, ha éjjel a 

grófné csenget szakasszal kapcsolódik vissza ez a szövegváltozat a történetbe, és innentől 

már a többi fordítással, átdolgozással párhuzamosan futnak a mondatok. A hiány oka 

valószínűleg az, hogy Ney Ferenc nehezen boldogult a magyarított sorok zenére 

illesztésével, és végül arra az elhatározásra jutott, hogy azok az énekelt változatból 

kimaradhatnak. 

Rátérve a szöveg elemzésére, azt tapasztalhatjuk, hogy itt a makropropozíciók 

majdhogynem teljes képet adnak arról, ami a jelenetben történik. Ha az ’önmagukkal’ 

kapcsolatot alkotó ismétlődő mondatokat nem is veszem figyelembe, akkor is tudható, hogy 

a két szereplő az esküvőjére készül, de ezt az örömet némileg beárnyékolja a gróf 

menyasszonnyal kapcsolatos terve. 

Ha a dőlt betűvel szedett részekre is figyelmet fordítunk, akkor kiderül az is, hogy 

Figaro a jelenet elején valamit mér (1,3) , az, hogy mennyire szeretik egymást (15), valamint 

az, hogy egyiküket a másik gyanakvása, másikukat pedig az első rosszkedve aggasztja (26, 



 

 
 

      
169 

 

 

 

28, 29, 30). Ezek a részek tehát elsősorban, az 1-3 mondatok kivételével érzelmekről 

szólnak, szemben a többi makropropozícióval, amelyek kifejezetten információ dúsak.  

Ha az egyes szövegrészek zenei funkcióját ismerjük, akkor ez nem meglepő, hiszen az 

ismétlődő részek az 1-3 mondatok kivételével Figaro és Susanne duettjéből származnak. Az 

ilyen együttesek jellemzően inkább az érzelmekről szólnak, szemben például a recitativóval, 

ami leginkább a cselekmény továbbgördítéséért felelős. 

A szövegben az ismétléskapcsolatot jellemzően egyszerű lexikai ismétlések (szó 

szerinti ismétlések, pl. kalap, szép) és egyszerű parafrázisok (szinonimák, pl. néz-lát, szép-

jó) alkotják. A magyar szöveg megalkotója láthatóan nem törekedett arra, hogy gazdag 

szókinccsel fogalmazzon, az eredetihez képest további szinonimákkal színesítse a szöveget. 

Tekintettel azonban arra, hogy a szöveg nem olvasásra, hanem szóbeli elhangzásra, egészen 

pontosan éneklésre készült, ez nem is jelent problémát, sőt, az egyszerű, az eredetit hűen 

követő fordítás a szövegkohézió szempontjából kifejezetten sikeresnek mondható. 

A következőkben a Ney-szöveggel azonos partitúrában megtalált, ismeretlen 

szövegváltozatot fogom megvizsgálni (11. táblázat).   

11. táblázat  

Az Ney_2 szövegváltozat makropropozíciói 

 

1 Három, öt, hat, tíz, húsz, harminc, és harminchat, így jó leszen. 

2 Nézd meg egyszer már, óh kérlek, e kalap mint áll fejemen, e kalap hogy áll 

nekem? 

3 Három, öt, hat, tíz, húsz, harminc, és harminchat, így jó leszen. 

4 Nézd meg egyszer, kedves Figaró, óh, tekintsd meg, kedves Figaró, óh, tekintsd, az 

új kalapom hogy áll fejemen! Nézd, hogyan áll fejemen. 

5* Nézd meg, nézd meg, kedves Figaró, jól áll-e az új kalap, jól áll-e az új kalap 

nekem! 

6 Látom, kedves, drága lányka, jól és szépen illik rád, jól és szépen illik rád! 

23 Ügyes kis szoba, éppen most mértem ki az ágy helyét, remekül elfér.  

24 Aztán itt egész közel vagyunk a gróf úr szobájához. 

29* Jövőre ha éjjel a grófné csenget, kling, kling, kling, kling, csak kettőt szökölsz, ott 

vagy legott. 
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30* És hogyha a grófnak van még egy parancsa, bum-bum, bum-bum, hármat lépve 

nyitom ajtaját! 

31* Megszólal vagy egyszer a csengettyű hangja, kling, kling, kling, kling, s téged a 

gróf mérföldnyire küld. 

32* Kling, kling, bum-bum, kling-kling, csak hármat szökik, s az ördög elhozza, és ő 

nálam terem itt! 

34* Azonban, hármat szökik, kling-kling, bum-bum! 

38* Kívánsz-e többet tudni, kívánsz-e többet tudni, 

39* Kíméljen meg hát a te gyáva gyanúd.  

40* De kíméljen meg a gyanú, gyáva gyanú, kíméljen engem a gyanú, a gyanú, 

kíméljen, kíméljen a gyanú, a gyanú, a gyanú, gyáva gyanú. 41* Még többet is kell tudni, még többet is kell tudni, 

42 Szívem már e pár szótól is szomorú! 

43* De kíméljen meg engemet a te gyanúd! 

44 Szívem már e pár szótól is szomorú, szívem már e pár szótól is szomorú, e pár 

szótól is szomorú, szomorú. 

45 Kíméljen a gyanú, kíméljen, kíméljen a gyanú, kínozza a gyanú, kínozza a gyanú, a 

gyáva gyanú. 

47 Nahát! ha itt akarsz lakni, rögtön nézhetsz egy helyet annak a címeres agancsnak, 

ami ide pásszol az ágy fölé. 

50 Hisz magad mondtad, hogy olyan közel van ide a szobája. 

55 Hát nem te akarsz itt lakni?  

57 Csak három lépés, és ott vagy a gróf úrnál. 

58 És három lépés és ő itt van nálad. 

 *=a Ney-féle szövegváltozattal megegyező sorok 

A makropropozíciók száma ebben az esetben 24, azaz néggyel több, mint az előző 

szövegben. Ez egyben azt is jelenti, hogy az ismeretlen, de a Ney-fordítást felhasználó 

szöveg esetében több az ismétléskapcsolat a mondatok között, valamint az ismétléskötelék 

is, így a makropropozíciók összegzésével kapott ’információtartalom’ bővebb, mint az előző 

esetben. Valóban, itt pontosan kiderül, hogy az új ágy helyét méregeti Figaro az új szobába, 

aminek a helyét célzottan választotta ki a gróf. Mindazonáltal a táblázat utolsó mondatai 

nem mondják ki pontosan, mi is a gróf terve, csak utalnak a felszarvazottság veszélyére 

(címeres agancs) és arra, hogy a gróf számára könnyen megközelíthető a szoba. Ezzel 

szemben a Ney-változatban konkrétan szerepel, hogy a gróf „Zsuzsannára vetette a szemét”.  

Az ismeretlen fordító munkájában a 24 makropropozícióból 11 teljes mértékben (szó 

szerint) megegyezik a Ney-féle változattal (*-gal jelölve). A többi vagy más 

megfogalmazásban (de az ismétléskapcsolatok megtartásával) tartalmazza ugyanazt, amit a 
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Ney-szöveg, vagy többletinformációval szolgál. Ez tehát azt jelenti, hogy az a módosítás, 

amire a fordító részéről sor került, a szövegkohézió szempontjából előnyös volt, hiszen több 

fontos mondat került valóban makroszintre, mint az alapul vett első magyar változatban.  

Különösen érdekes a 23-47 mondatok közti kapcsolat; a többi változattól a 47. mondat 

megfogalmazása teljesen eltér, pedig nagyon ötletes, ugyanis visszahozza az ágy képét, 

kapcsolatot jelent az elfér-pásszol szinonimapár, valamint a hely szó, továbbá az itt 

mutatószó magára a szobára utal, ily módon egyrészt ismétlésköteléket teremt a mondatok 

között, másrészt elmondja, még ha kissé körmönfontan is, azt, hogy a gróf meg akarja 

szerezni magának Susannát.  

Sajnos az első szövegváltozat valamivel rövidebb, mint a többi – néhány sor hiányzik 

belőle (ezek azok, amiket nem tudtak/akartak benne hagyni) –, így nem derül ki, hogy ott 

vajon hogyan szerepelne mindez. 

12. táblázat  

A Vidor-féle változat makropropozíciói 

1 Öt ez, ez tíz, most húsz, harminc, harminchárom és harminchat. 

2 Tükröm is mutatja tisztán, ím, e fejdísz mily jól fest, ím, e fejdísz mily 

jól fest! 

3 Öt ez, ez tíz, most húsz, harminc, harminchárom és harminchat. 

 4 Idenézz csak, kedves Figaróm, idenézz csak, kedves Figaróm, idenézz, 

idenézz, ez a fejdísz milyen jól fest, ez a fejdísz mily jól fest. 

5 Idenézz csak, kedves Figaróm, ez a fejdísz mily jól fest, ím, e fejdísz 

mily jól fest! 

6 Látom, látom, édes gyöngyöm, ím, e fejdísz mily jól fest, ím, e fejdísz 

mily jól fest! 

11 Célhoz érünk máma végre. Célhoz érünk máma végre, melyért úgy 

epedtünk rég! 

13 Isten színe előtt ma kimondjuk: Mindörökre tiéd leszek én! 

16 Mindörökre tiéd leszek én. Mindörökre tiéd leszek én. 

17 Csak a tiéd, csak a tiéd, mindörökre tiéd leszek én, mindörökre csak a 

tiéd, mindörökre csak a tiéd. 

19 Azt nézem, elfér-e majd ebben a szobában az a szép ágy, melyet a gróf 

úr nekünk ajándékoz. 

21 Úgy van, minékünk adja a nagylelkű gróf úr! 

29 A palotában nincs több ilyen szép szoba egy se tán. 



 

 
 

      
172 

 

 

 

30 Jobban látok, mint te, te vak vagy és buta. 

32 Ennél jobb szobát az egész házban nem fogsz találni! 

33 A grófné egy éjjel, teérted ha csenget, teérted ha csenget, kling-kling, 

kling-kling, rögtön nála vagy, kettőt ha lépsz. 

34 És máskor, a grófnak majd én hogyha kellek, majd én hogyha kellek, 

bim-bam, bim-bam, egyet ugrom és ott termek én! 

35 S egy szép nap a csengettyű hogyha megszólal, a csengettyű hogyha 

megszólal, kling-kling, kling-kling, urad téged egy mérföldre küld. 

36 Kling-kling, bim-bam, bim-bam, és az ördög elhozza a grófot egy 

lépéssel hozzám. 

38 Egy lépés, s ott lesz nálam, kling-kling, bim-bam! 

42 Ne bánts rút gyanúval! Ne bánts rút gyanúval! 

45 Mert szívem a kétségtől majd’ megreped. 

46 Ne bántson a gyanú! Ne bántson a kétség! 

47 Mert szívem a kétségtől majd megreped, Jaj, mert ah, a szívem 

megreped, 

48 Ne bántson a gyanú, ne bántson a kétség! 

49 Gyanú szívedet ne bántsa, a kétség szívedet ne bántsa, ne bántson a 

gyanú meg a kétség! 

68 S te azt hitted, hogy e szép hozományt ingyen adja a gróf úr neked? 

 

Vidor Dezső az eddigiektől teljesen eltérő szöveget használ (12. táblázat), azaz ez 

valóban új fordításnak minősül, nem pedig részleges átdolgozásnak, úgy, mint az Ney_2 

változat. Bár a későbbiek közül többel áll szoros kapcsolatban, ebben a szövegben nem 

jelöltem az egyezéseket, csak a többi, ezzel párhuzamba állítható változatban, mivel a 

számos módosított fordításhoz kötődő különféle jelölés követhetetlen lett volna.  

A 12. táblázatban összesen 27 makropropozíció található, tehát eddig ebben a 

szövegben a legmagasabb azok száma. Érdekes módon, bármennyire új is a megfogalmazás, 

a szövegben meglévő lexikai kohéziós relációk nagyjából azonosak az előző szövegekben 

találttal. Az egymás mögé illesztett makropropozíciókból gyakorlatilag minden kiderül, ami 

a jelenetben történik, gondoljunk akár a cselekményre, akár az érzelmi töltetre. Az egyetlen 

jelentős különbség abban rejlik, hogy itt makroszinten nem jelenik meg egyértelműen 

kimondva a gróf Susannával kapcsolatos terve, csupán az utolsó – költői – kérdés utal 

indirekt arra, hogy Almavivának valamilyen hátsó szándéka van a szoba kiválasztásával (S 

te azt hitted, hogy e szép hozományt ingyen adja a gróf úr neked?).  
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Az ismétlések többsége ebben az esetben is elsősorban egyszerű vagy komplex lexikai 

ismétlés (pl. szoba-szobát, csenget-csengettyű), illetve egyszerű vagy komplex parafrázis 

(pl. idenéz-látom, éjjel-nap), de ezek közül is vagy a szó szerinti ismétlés vagy a szinonimák 

használata az, amivel Vidor leginkább megoldotta a szöveg egységének kialakítását. Nem 

jellemző rá az egymástól távoli asszociációk összekapcsolása. Egyszerűen, az eredeti 

szöveghez hűen fogalmaz. 

A dőlttel kiemelt szövegrészek a Ney-változathoz hasonlóan elsősorban az érzelmek 

kifejezését szolgálják, azaz az önmagukat ismétlő sorok ebben az esetben is szinte kizárólag 

Figaro és Susanne duettjéből származnak. 

13. táblázat  

A Dallos_1 szövegváltozat makropropozíciói 

 

1 Harminc, negyven, ötven, nyolcvan, nyolcvanhárom és nyolcvanöt 

2 Végre teljesül az álmom, végre minden rendbe jön, végre minden rendbe jön.  

3 Harminc. Negyven. Ötven. Nyolcvan. Nyolcvanhárom és nyolcvanöt. 

4* Idenézz, én kedves Figaróm, idenézz, én kedves Figaróm, idenézz, idenézz, ez a 

kalap milyen jól áll, ez a kalap milyen jól áll. 

5 Idenézz csak kedves Figaróm, ez az édes kicsi kalap milyen jól áll, milyen jól áll. 

6 Látom, látom, édes párom, végre minden rendbe jön, végre minden rendbe jön. 

11 Végre teljesül az álmom, végre teljesül az álom. Végre minden rendbe jön. 

13 És hogy ez a kicsi fejdísz milyen jól áll, azt jelenti, Susanna tiéd. 

16 Azt jelenti, Susanna tiéd, mindörökre azt jelenti, Susanna tiéd, csak a tiéd, csak a 

tiéd, mindörökre csak a tiéd. 
18* Azt nézem, elfér-e majd e szobában az a szép ágy, melyet a gróf úr nekünk 

ajándékoz. 

20* Úgy van, minékünk adja a nagylelkű gróf úr! 

28* A palotában nincs több ilyen kényelmes szoba egy se tán.  

29* Jobban látok, mint te, te vak vagy és buta. 

31* Ilyen jó szobát az egész házban nem fogsz találni. 

32* A grófné egy éjjel, teérted ha csenget, teérted ha csenget, kling-kling, kling-kling, 

rögtön nála vagy, kettőt ha lépsz. 

33* És máskor, a grófnak majd én hogyha kellek, majd én hogyha kellek, bim-bam, 

bim-bam, egyet ugrom és ott termek én! 
34* S egy szép nap a csengettyű hogyha megszólal, a csengettyű hogyha megszólal, 

kling-kling, kling-kling, urad téged egy mérföldre küld. 
35* bim-bam, bim-bam, és az ördög elhozza a grófot egy lépéssel hozzám. 
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37* Egy lépés, s ott lesz nálam, kling-kling, bim-bam! 

41 Most hallj végre mindent! Most hallj végre mindent! 

43 No, mondj el hát mindent! No, mondj el hát mindent! 

44 E szörnyű gyanútól szívem megszakad.  

45 Ne bántson a gyanú! Ne bántson a kétség! 

46 E szörnyű gyanútól a szívem megszakad, e szörnyű gyanútól a szívem megszakad. 

47 Ne bántson a gyanú! Ne bántson a kétség! 

48 Ne bántson a kétség, gyanú szívedet ne bántsa, ne bántsa a kétség szívedet. 

49 E szörnyű gyanútól a szívem megszakad, szívem, szívem megszakad.  

50 És most hallgass meg végre.  

67* S te azt hitted, hogy e szép hozományt ingyen adja a gróf úr neked? 

77 Agyő, agyő, én drága Figaróm! 

*=a Vidor-féle szövegváltozattal megegyező sorok 

A Dallos_1 szövegváltozat egyértelműen a Vidor-féle fordítást veszi alapul, annak a 

módosítása. A 29 makropropozíció közül 9 teljesen, 3 pedig nagymértékben egyezik az 

1926-os fordítással. Érdekes, hogy a három módosított mondatban csak szinonimával 

cserélte fel az eredeti szavakat, így a szép kényelmes az ilyen jó ennél jobb, a fejdísz pedig 

kalap lett, illetve a kedves Figaróm elé bekerült az én szócska, a mily helyett pedig a milyen 

szó szerepel. Ez a néhány módosítás szövegkohéziós szempontból nem jelentett változást – 

hogy zeneileg előnyösebb-e, az majd a zenei elemzésből derül ki.  

Az eddigi szövegek közül ebben található a legnagyobb számú makropropozíció (29, 

szemben a Vidor-féle változat 27 makropropozíciójával). Az ezen a szinten megjelenő 

mondanivalóban annyi a különbség, hogy itt előtérbe kerül, hogy mennyire fontos az a 

dolog, amit Susanna el akar mondani Figarónak (Most hallj végre mindent./No, mondj el hát 

mindent!/És most hallgass meg végre.), valamint a végén a jelenetet lezáró elköszönés is 

szerepel ebben a módosított változatban (Agyő, agyő, én drága Figaróm!). Az ismétlések 

szerepeltetése ezt a szöveget is jellemzi; ennek megfelelően a makropropozíciók a szereplők 

érzelmeit is jól tükrözik. 

Az azonban itt is hiányosság, hogy a gróf terve csak az előbbinek megfelelő 

kérdésfeltevésben sejlik fel, konkrét megfogalmazásban nem jelenik meg makroszinten (S 

te azt hitted, hogy e szép hozományt ingyen adja a gróf úr neked?).  
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14. táblázat  

A Dallos_2 szövegváltozat makropropozíciói 

1 Másfél, három, ez négy, öt még, négy és három, másfél meg öt. 

2+ Végre teljesül az álmom, végre minden rendbe jön, végre minden rendbe jön.  

3 Másfél, három, ez négy, öt még, négy és három, másfél meg öt. 

4* Idenézz, csak kedves Figaróm, idenézz, csak kedves Figaróm, idenézz, idenézz, 

milyen fehér ez a fátyol, milyen fehér ez a fátyol. 5* Idenézz csak kedves Figaróm, milyen fehér ez a fátyol, milyen fehér ez a fátyol. 

6+ Látom, látom, édes párom, végre minden rendbe jön, végre minden rendbe jön. 

10* Én drága párom. 

11+ Végre teljesül az álmom, végre teljesül az álom. Végre minden rendbe jön. 

13+ És hogy ilyen fehér ez a fátyol, azt jelenti, Susanna tiéd. 

16+ Azt jelenti, Susanna tiéd, mindörökre azt jelenti, Susanna tiéd, csak a tiéd, csak a 

tiéd, mindörökre csak a tiéd. 

18* Azt nézem, elfér-e majd e szobában az a szép ágy, melyet a gróf úr nekünk 

ajándékoz. 

20* Úgy van, minékünk adja a nagylelkű gróf úr! 

32* A grófné egy éjjel, teérted ha csenget, teérted ha csenget, kling-kling, kling-kling, 

rögtön nála vagy, kettőt ha lépsz. 

33* És máskor, a grófnak majd én hogyha kellek, majd én hogyha kellek, bim-bam, 

bim-bam, hármat ugrom és ott termek én! 

34* S egy szép nap a csengettyű hogyha megszólal, a csengettyű hogyha megszólal, 

kling-kling, kling-kling, urad téged egy mérföldre küld. 

35* bim-bam, bim-bam, és az ördög elhozza a grófot egy lépéssel hozzám. 

37* Egy lépés, s ott lesz nálam, kling-kling, bim-bam! 

41+ Most hallj végre mindent! Most hallj végre mindent! 

43+ No, mondj el hát mindent! No, mondj el hát mindent! 

44+ E szörnyű gyanútól szívem megszakad.  

45+ Ne rágjon a gyanú! Ne bántson a kétség! 

46+ E szörnyű gyanútól a szívem megszakad, e szörnyű gyanútól a szívem megszakad. 

47+ Ne bántson a gyanú! Ne bántson a kétség! 

48+ Ne bántson a kétség, gyanú szívedet ne bántsa, ne bántsa a kétség szívedet. 

49+ E szörnyű gyanútól a szívem megszakad, szívem, szívem megszakad.  

67* S te azt hitted, hogy e szép hozományt ingyen adja a gróf úr neked? 

78* Ne félj, én drága kincsem! 

*=a Vidor-féle szövegváltozattal megegyező sorok 

+=a Dallos_1 szövegváltozattal megegyező sorok 
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A Dallos_2 változat egyszerre épít a Vidor-fordításra és az azonos kötetben szereplő 

Dallos_a változatra (ld. a mondatok melletti jelöléseket). Úgy is megfogalmazhatjuk, hogy 

azok ötvözetének tekinthető, hiszen az egymással megegyező 1-3. mondatok kivételével a 

makroszinten megjelenő mondatok szinte szóról szóra megegyeznek az említett változatok 

valamelyikében szereplőkkel.  

A táblázatban is olvasható 27-es számmal jelölt makropropozíció a Vidor és a 

Dallos_1 változatokkal teljesen megegyező szinten tolmácsolja a történet tartalmát, és a gróf 

terve pontos ismertetésének hiánya is ugyanaz, arra újfent az eddig hivatkozott kérdés utal. 

A szövegbeli módosítások egyrészt valószínűleg a rendezői koncepció különbségéből 

fakadtak, hiszen míg az eddigi szövegekben fejdísz vagy kalap szerepelt, addig itt már 

fátyolról beszél Susanne, de ez a kohéziós relációk szempontjából nem hoz változást. Ami a 

többi különbséget illeti, egyrészt az én drága gyöngyöm kifejezés én drága párom-ra  

módosul, ami egyrészt azért szerencsés megoldás, mert a látom-ra rímel, és az eredeti olasz 

szöveg is előszeretettel él ezzel a költői eszközzel, ahol csak tud. Másrészt az énekes 

szempontjából is szerencsés a csere (de erre majd a zenei elemzésben térek ki 

részletesebben), végül pedig így makroszintre került a mondat, ellentétben a többivel. 

A 45. mondatban azt olvashatjuk, hogy ne rágjon a gyanú, szemben a többi változat 

többségével, amelyekben (a folytatással összhangban) ne bántson a gyanú szerepel. Mivel 

az olasz eredeti a gyanúra és a kétségre egyetlen igét alkalmaz (Discaccia i dubbi, i sospetti), 

nem arról van szó, hogy ennél a változatnál a fordító szöveghűbb megoldást keresett. 

Elképzelhető ugyan, hogy változatosabb, gazdagabb szókincsű eredményre törekedett, de 

akkor ez a bántson-rágjon szópár többször is előfordulhatott volna (pl. a 47. mondatnál, ami 

akkor teljes mértékben ennek a mondatnak az ismétlése lenne). Ezek fényében, valamint 

tekintettel arra, hogy a rágjon szó pontosan ugyanazt a magánhangzópárt tartalmazza, mint 

a bántson, valószínűleg elhallás-elírás okozhatta a szöveg ilyetén kialakulását. Az 

mindenesetre szerencse, hogy az eredményül kapott kifejezés (rágjon a kétség) teljes 

mértékben elfogadható, azaz illeszkedik a szövegbe, nem zavarja a megértést. Mégis, ez az 

apró szövegváltoztatás rámutat arra, hogy az énekesek elsősorban magánhangzókban 

gondolkodnak, elsősorban azok alapján jegyzik meg a szöveget, hiszen lényegében a 

magánhangzók azok, amelyek az énekelhetőséget befolyásolják. 
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Az utolsó, makroszinten megjelenő módosítást a 78-as mondat jelenti, ahol (legalábbis 

a jelen változatban) a Ne félj, én drága kincsem! felszólítás szerepel. Ez a Vidor-változatban 

Ne félj semmit, kincsem-ként jelenik meg, de ott nem került fel a makroszintre. Ennek az az 

oka, hogy míg a Dallos_2 szövegben az én személyes névmás kihangsúlyozza a 

birtokviszonyt, addig ez a Vidor-szövegben elmarad, így az Én drága párom! felkiáltással 

nem alkot ismétlésköteléket. Ebben a tekintetben tehát ügyes a Dallos_2 szövegben 

alkalmazott módosítás, hiszen a(z egyik) kiindulási alaphoz képest további kohéziót hozott 

létre a szövegben, bár ezzel együtt is alacsonyabb lett a makropropozíciók összege, mint az 

előző esetben (27 vs. 29). 

15. táblázat  

A Köteles-féle szövegváltozat makropropozíciói 

1¤ Másfél, három, ez négy, és még négy és három, másfél meg öt. 

2+ Végre teljesül az álmom, végre minden rendbe jön, végre minden rendbe jön.  

3¤ Másfél, három, ez négy, és még négy és három, másfél meg öt. 

4+ Idenézz, én kedves Figaróm, idenézz, én drága Figaróm, figyelj már, na mit 

szólsz, ez a ruha milyen jól áll, ez a ruha milyen jól áll. 

5+ Figyelj rám, én édes Figaróm, ez a pántos selyem ruha milyen jól áll, ugye milyen 

jól áll.. 

6+ Látom, látom, édes párom, végre minden rendbe jön, végre minden rendbe jön. 

11+ Végre teljesül az álmom, végre teljesül az álom. Végre minden rendbe jön. 

13+ És hogy ez a kicsi ruha milyen jól áll, azt jelenti, Susanna tiéd. 

16+ Azt jelenti, Susanna tiéd, mindörökre azt jelenti, Susanna tiéd, csak a tiéd, csak a 

tiéd, mindörökre csak a tiéd. 
18 Azt nézem, mennyi a pénzünk, sok bútort kell még vennünk, hogy otthonossá 

tegyünk ezt a jó kis szobát. 

28 Hiszen te is jól tudod, ennél jobb szoba nincsen a házban.  

32 A grófné, ha baj van, hív téged éjjel-nappal, hív téged éjjel-nappal, pling-pling, 

pling-pling, kettőt lépsz csak, s már nála is vagy. 

33 A grófnál, ha gond van, ő szól rögtön, nyomban, ő szól rögtön, nyomban hu-hú, hu-

hú, ugrom hármat és nála vagyok! 

34 Egy éjjel a gróf úr, ha szórakozni óhajt, a gróf úr, ha szórakozni óhajt, plim-plim, 

plim-plim, előbb téged majd messzire küld. 

35* hu-hú, hu-hú, és az ördög elhozza a grófot egy lépéssel hozzám 

37* Egy lépés, s ott lesz nálam, pling-pling, hu-hú! 

41+ Most elmondok mindent, most elmondok mindent, 

43+ No, mondj el hát mindent! No, mondj el hát mindent! 

45+ Ne rágjon a gyanú! Ne bántson a kétség! 
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46+ E szörnyű gyanútól a szívem megszakad, e szörnyű gyanútól a szívem megszakad. 

47+ Ne rágjon a gyanú! Ne bántson a kétség! 

48+ Ne bántson a kétség, gyanú szívedet ne bántsa, ne bántsa a kétség szívedet. 

49+ E szörnyű gyanútól a szívem megszakad, szívem, szívem megszakad.  

*=a Vidor-féle szövegváltozattal megegyező sorok 

+=a Dallos_1 szövegváltozattal megegyező sorok 

¤=a Dallos_2 szövegváltozattal megegyező sorok 

A Köteles-változat (a maga 23 makropropozíciójával) újfent ötvözetét mutatja az 

előbbi szövegeknek. Találhatók benne teljes vagy majdnem teljes makropropozíciók a 

Vidor, a Dallos_1, valamint a Dallos_2 változatokból egyaránt, de 5 olyan makropropozíciót 

is tartalmaz (18, 28, 32, 33, 34), amelyek teljesen egyediek, egyetlen korábbi vagy későbbi 

magyar szöveggel sem mutatnak egyezést. 

Az eddigiekkel összevetve ez az a szövegváltozat, ahol nincs olyan különálló 

egységként megjelenő makropropozíció, amelyik direkt vagy indirekt módon a gróf tervére 

utalna, azonban a csengettyűs epizódba mégis belefoglalja ezt a szöveg írója – a gróf úr, ha 

szórakozni óhajt – azaz ez a tartalmi egység sem marad el teljesen.  

A szövegmódosítások egy része itt is valószínűleg az eltérő rendezői koncepcióból 

fakad, ugyanis az eddigi fejdísz, kalap és fátyol ebben a szövegben ruha-ként jelenik meg, 

de mivel minden esetben az is marad, a kohéziós relációk szempontjából nem jelent 

különbséget.  

A bántson vs. rágjon szövegbeli módosulás itt is előfordul, azonban itt annyi 

eltéréssel, hogy a 45. mondat mellett a 47-ben is megjelenik a rágjon szó, tehát itt teljes az 

ismétlés (Ne rágjon a gyanú! Ne bántson a kétség!). Ennél a szövegnél valószínűleg már 

tudatos volt a szövegíró, és mivel jó megoldásnak tartotta a rágjon szó használatát, a mondat 

újbóli előfordulásakor is azt alkalmazta. Az azonban továbbra is kérdés, hogy pl. a 48. 

mondatban miért nem jelenik meg ez a szó, hiszen ott is szerepelhetne az, hogy gyanú a 

szívedet ne rágja.   

Ugyancsak apró, szinonimaként értelmezhető (bár a lexikai kohéziót némiképp 

befolyásoló) módosulás a hangutánzó szavak cseréje: kling-kling vs. pling-pling és bim-bam 

vs. hu-hú, továbbá a hallj végre elem elmondok-ra módosítása. A hangutánzó szavak kapcsán 

az, hogy azok jellegzetesen különbözőek az egyes nyelvekben, közismert dolog. Az általam 
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vizsgált szövegváltozatokból azonban azt is láthatjuk, hogy még egy olyan hangot, mint egy 

csengettyű csengése, többféle módon is lehet utánozni, bár nyilván az egyes megoldások 

nem egyformán sikeresek. Úgy gondolom, hogy a magyar nyelvben a csengőhöz, 

csengettyűhöz kapcsolódó igazán jó hangutánzó szavaknak a cs hangzót mindenképpen 

tartalmazniuk kellene. Ennek megfelelően én a csin-csin-ként jelentkező változatot a 

csengettyű, csengő szavakkal kapcsolatba hoztam a lexikai kohéziós elemzés során, viszont 

például a pling-pling-et nem, ugyanis ez önmagában egy magyar nyelvi beszélőben nem 

eredményezi automatikusan a csengővel történő asszociációt. Az említett módosítások zenei 

jelentőségéről majd a zenei részben szólok részletesebben. 

Visszatérve az elemzéshez, összességében azt mondhatjuk, hogy a Köteles-változat, 

legalábbis makroszinten, nagyban hasonlít és épít a korábbiakra, azzal az eltéréssel, hogy a 

gróf szobaajándékozása mögött húzódó terv kevésbé domborodik ki, mint a többi esetben, 

különös tekintettel a Ney és Ney_2 változatokra. Ha a szövegváltozat egészét nézzük, akkor 

látható, hogy ez az a változat, ahol a fordító/átdolgozó a leginkább megpróbált szószinten 

elszakadni az eredetitől, és bizonyos részeknél próbált aktuális témákkal, modernebb 

szóhasználattal közelebb kerülni a közönséghez.  

Ennek az eredménye például az, hogy a grófra főnök-ként is, később pedig képviselő 

úr-ként is hivatkozik, ami meglehetősen zavaró, ugyanis nem egyértelmű, hogy vajon ez a 

három ugyanaz a személy-e vagy sem. (Ennek megfelelően például a képviselő úr és a gróf 

úr nem alkottak egymással ismétléskapcsolatot az elemzés során.) 

A szövegben ezt követően szó esik sajtóbotrányról, az országházról, személyi 

edzésről, amiben Susanna részesíthetné a főnököt – erre később szexuális zaklatásként utal 

a szöveg –, aki ezt a munkáltatói jog alapján várja el a lánytól. 

A fordító modern hangvételének keresése, a történet mai korba történő áthelyezése 

önmagában nem hiba vagy helytelen megközelítés, azonban a szöveg sajnos nem egységes 

ilyen tekintetben. A fentiek együtt szerepelnek olyan mondatokkal, mint például Bizalmam 

tebenned elszállt má’ tova, amit semmiképpen sem tekinthetünk bevett, jelenkori 

megnyilvánulásnak, ráadásul a regiszterek között is folyamatosan ugrál a szöveg. Ez elég 

zavaró, még akkor is, ha a rendezés modern keretek közé helyezi a történetet. 
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16. táblázat  

A Romhányi-féle nyersfordítás makropropozíciói 

2 Most már igen, már tetszik, mintha nekem teremtették volna; 

4 Igen szívem, most már szebb, olyan, mintha neked teremtették volna. 

8 Azt nézem, hogy az ágy, mit nekünk szánt a gróf, jól mutat-e ezen a helyen? 

10 Bizony; kegyesen átengedte nekünk az uraság. 

20 nézd inkább, nem lesz-e jobb itt, ezen a helyen. 

21 Ha netán az úrnő éjjel hívna, bim-bim: két lépés, és nála teremsz. 

22 Aztán meg az következik, hogy engem akar a gazda, bam-bam: három ugrással 

megyek szolgálni én. 

23 Így aztán, ha reggel a drága Grófocska bim-bim, majd elküld téged, három 

mérföldnyire innen, 

25 bam-bam; s lám, három ugrással… 
 

 Romhányi nyersfordításával kapcsolatban elöljáróban fontos megjegyezni, hogy 

egyetlen más változattal sem mutat szó szerinti egyezést, de ez nem meglepő, hiszen 

’munkapéldánynak’, a későbbi fordítás előkészítéseként született; emellett ismétléseket sem 

tartalmaz. Még azok a mondatok, frázisok is csak egyszer szerepelnek benne, amelyek az 

eredetiben négyszer-ötször is feltűnnek. Ennek megfelelően számítani lehetett arra, hogy 

makropropozicionális szinten jóval kevesebb mondat fog megjelenni, mint a többi fordítás 

esetében.  

 Amint az a 16. táblázatban megjelenített mondatsorból is kiderül, a nyersfordításban 

megjelenő ilyetén egyszerűsítés összesen kilenc makropropozíciót eredményezett, ami az 

összes vizsgált szöveg közül a legalacsonyabb érték. Ráadásul a megjelenő 

makropropozíciók csak igen kis mértékben képviselik a történet esszenciáját, hiszen csak azt 

tudjuk meg belőlük, hogy Figanak és Susanne-nak valami nagyon tetszik, kaptak egy ágyat, 

valamint közel lesznek szobájukban a házigazdákhoz. Itt tehát sem az esküvőről nem 

hallunk, sem pedig arról, hogy a gróf valami helytelen terven töri a fejét.  

 A többi változathoz képest kevesebb információt tartalmazó makropropozícionális 

tartalom több okra vezethető vissza. Egyrészt arra – ami egyben az elsődleges ok –, hogy az 

ismétlődő fordulatok szerepeltetésétől a fordító eltekintett, ami nyilvánvalóan csökkentette 

a kohéziós eszközök szövegbeli mértékét. Másrészt az is megfigyelhető, hogy a 

nyersfordításban Romhányi nem sok figyelmet szentelt annak, hogy harmonikus szöveget 

kapjon, sőt, alkalmanként (Ó, nézd csak, milyen szúrós (szakállas) szívesség!) akár olyan 
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szókapcsolatokkal, kifejezésekkel is él, amelyek a magyarban ilyen formában nem hatnak 

természetesnek, mondhatni nem léteznek, ráadásul a magyar olvasó számára nem is 

kapcsolódnak szervesen a szöveg többi mondatához. Külön érdekessége a szövegnek, hogy 

Romhányi alkalmanként (pl. Az oka (eszem) itt van.) megpróbálja az olasz változat 

kétértelmű, szóvicceket tartalmazó mondatait megmagyarázni. Úgy gondolom, hogy ez 

nagyon jó ötlet részéről, hiszen ezáltal a szövegből felkészülő művészek megérthetik, hogy 

egy-egy, esetleg a szövegből kiugrónak, oda nem illőnek tűnő mondat miért is szerepel, 

miért is hordoz humoros tartalmat. A példaként említett mondat egyébként minden fordító 

számára komoly kihívást jelent(het)ett, ugyanis a ragione szó kettős jelentését (ok, ész) a 

nyersfordításon kívül (amibe nyugodtan kerülhettek megjegyzések, hiszen olvasási célra 

készült) a többi változatba nem lehetett tökéletesen belefoglalni, így azoknál a fordítónak 

bele kellett törődnie abba, hogy jelentésvesztést szenved a szöveg.  

17. táblázat  

Az énekelt Romhányi-féle szövegváltozat makropropozíciói 

1 Harminc, negyven, ötven, nyolcvan, nyolcvanhárom és nyolcvanöt 

2 Végre teljesül az álmom, végre minden rendbe jön, végre minden rendbe jön.  

3 Harminc. Negyven. Ötven. Nyolcvan. Nyolcvanhárom és nyolcvanöt. 

4* Idenézz csak, kedves Figaróm, idenézz csak, kedves Figaróm, idenézz, idenézz, ez 

a fejdísz milyen jól áll, ez a fejdísz milyen jól áll. 

5* Idenézz csak, kedves Figaróm, ez a fejdísz milyen jól áll, ez a fejdísz milyen jól áll. 

6 Látom, látom, édes párom, végre minden rendbe jön, végre minden rendbe jön. 

11 Végre teljesül az álmom, végre teljesül az álom. Végre minden rendbe jön, végre 

minden rendbe jön. 

13 Isten színe előtt ha kimondjuk, mindörökkön tiéd leszek én! 

16 Mindörökre tiéd leszek én, csak a tiéd, csak a tiéd. Mindörökre tiéd leszek én. 

17 Mindörökre tiéd leszek én, mindörökre csak a tiéd, mindörökre csak a tiéd. 

19* Azt nézem, elfér-e majd e szobában az a szép ágy, melyet a gróf úr nekünk 

ajándékoz. 

32 Hallgass rám, ennél jobb szobát e házban nem találhatsz! 

33* A grófné egy éjjel, teérted ha csenget, teérted ha csenget, csin-csin, csin-csin, 

rögtön nála vagy, kettőt ha lépsz. 

34* És máskor, a grófnak majd én hogyha kellek, majd én hogyha kellek, bim-bam, 

bim-bam, egyet ugrom és ott termek én! 

35* S egy szép nap a csengettyű hogyha megszólal, a csengettyű hogyha megszólal, 

csin-csin, csin-csin, urad téged egy mérföldre küld. 36 Csin-csin, bim-bam, és az ördög elhozza a grófot egy lépéssel hozzám. 



 

 
 

      
182 

 

 

 

38 Egy lépés, s ott lesz nálam, csin-csin, bim-bam! 

42 Most hallj végre mindent! Most hallj végre mindent! 

44 No, mondj el hát mindent! No, mondj el hát mindent! 

45 Megbénítja szívem a szörnyű gyanú. 

47 Megbénítja szívem a szörnyű gyanú. Megbénítja szívem a szörnyű gyanú. 

50 Megbénítja szívem a szörnyű gyanú. A szívem. A szörnyű gyanú. 

68* És te azt hitted, hogy e szép hozományt ingyen adja a gróf úr neked? 

*=a Vidor-féle szövegváltozattal megegyező sorok 

Az énekelhető változatok közül utolsóként tekintsük át a legfrissebbet, a Vidor-féle 

szöveget modernizáló átdolgozást. Itt is csillaggal jelöltem a Vidor-szöveggel nagy 

mértékben vagy teljesen egybehangzó mondatokat.   

Bár Romhányi, amint arra személyes beszélgetésünk alatt is kitért, a Vidor-féle szöveg 

alapján dolgozott és fontosnak tartotta, hogy annak felismerhetősége megmaradjon (ugyanis 

a Vidor-változat akkoriban széles körben ismert és kedvelt volt, és várhatóan egy attól 

gyökeresen eltérő fordítás nem nyerte volna el a közönség tetszését), a 23 

makropropozícióból csak 7 származik a Vidor-szövegből, a többi Romhányi saját 

megoldása. Fontos azonban kiemelni, hogy melyek is ezek: többségében a dőlttel szedett 

(szó szerint ismétlődő) megnyilvánulások; ezek azonban nem mások, mint amelyek 

duettekben hangoznak el, következtetésképpen nehezebben hallhatók ki, jegyezhetők meg, 

mint a szólisztikusan, jelen esetben recitativo formájában énekelt szövegrészek, melyeknek 

többsége jelentősen idomult a kiindulási szöveghez. Látható tehát, hogy Romhányi értő 

kézzel nyúlt az átírásra váró Vidor-szöveghez: azokat a részeket, amelyeket nagy 

valószínűséggel jól ismert a hallgatóság, ahol a nézők emlékezetében élénken éltek teljes 

sorok, mondatok, nem módosította jelentősen, ahol viszont lehetősége nyílt rá, teljesen 

egyéni megoldásokat alkalmazott. Az okok között arra is érdemes kitérni, hogy a 

változtatásokkal érintett részek, tehát az együttesek és még inkább a recitativók éppen azok, 

amelyekre nem jellemző olyan sok kötöttség, mint például az áriákra, ennélfogva 

újraalkotásuk is kevesebb nehézséget vet fel.   

A Vidor-változatból átvett, de részben átírt sorok, mondatok tekintetében elmondható, 

hogy a módosítások (félkövérrel szedve) főként szinonimák (fest vs. áll, gyöngyöm vs. 

párom), illetve a szavak végződését vagy kezdését befolyásoló apró változtatások (mily vs. 

milyen, mindörökre vs. mindörökkön, s vs. és) formájában jelennek meg. Az említett példák 
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elsősorban a szöveg modernebb, frissebb hangzását szolgálják, összhangban állva a fordítás 

átírása mögött rejlő céllal. A hangutánzó szavak közül Romhányi ugyancsak módosított 

egyet, így a kling-kling nála csin-csin-ként szerepel, ami lexikai szempontból jó döntés, 

hiszen a magyarban a csengő csilingel és nem ’klingel’, ennélfogva míg a csin-csin és pl. a 

csengettyű szavak között lesz ismétléskapcsolat, a kling-kling és a csengettyű szavak között 

nem.  

Érdekes, bár nem feltétlenül indokolt módosítás, hogy az Isten színe előtt ma 

kimondjuk Romhányinál Isten színe előtt ha kimondjuk-ra változik. Ez egyrészt a szöveg 

üzenete szempontjából sem volt szükséges, hiszen sem Susanna, sem Figaro szempontjából 

nem kétséges, hogy ezt a házasságot meg kívánják kötni, másrészt az esküvőre a jelenet 

napján kerül sor. A módosítás zeneileg is szerencsétlen, hiszen, míg az m hangzó kifejezetten 

jó szókezdő énektechnikai szempontból, addig a h szinte megvalósíthatatlan. 

Összességében a makropropozíciók által közvetített mondanivaló nagyjából megfelel 

az eddigieknek, és a gróf terve itt is – csakúgy, mint Vidornál – költői kérdés formájában 

jelenik meg (És te azt hitted, hogy e szép hozományt ingyen adja a gróf úr neked?). 

Az énekelhető szövegváltozatok, valamint a nyersfordítás bemutatását követően 

térjünk át a feliratozási célból készült fordításokra, azok közül is elsőként Romhányi 

Ágneséra. 

18. táblázat  

A feliratnak szánt Romhányi-féle szövegváltozat makropropozíciói 

1  Öt... tíz... húsz... harminc...  harminchat... negyvenhárom... 

2 Nézd meg, szépen áll ez a fátyol, illik hozzám, jó lesz így, illik nékem, jó lesz így? 

3 Ez öt...  meg tíz... húsz...  harminchat... negyvenhárom... 

4 Ide nézz, kedves Figaróm, ide nézz, ugye jól áll ez a fátyol?               

5 Mondd meg, jól áll ez a fátyol?     

6 Látom, látom, édes párom, szépen áll, és jó lesz így...   

13 Tiszta, mint a hó ez a fátyol. Ezt Susanna csinálta meg így!      

16 Ezt Susanna csinálta meg így!      

32 Ha tán késő éjjel a grófné csenget érted, csak egy lépés és nála teremsz!      

33 És meglehet persze, hogy engem hív a gazdám, egyet ugrom, és ott vagyok már!         

34  S egy szép nap a csengőt megrázza a gróf úr, a drága, a drága kis gróf úr, elküld 

téged, hogy messzire járj!        
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35  Egy-két lépés és ott teremhet nálam...  

37 Pár lépés és ott van nálam...            

41 Nos, tudd meg, mi van még...       

42 De kérlek, ne vádolj, azt nem tűröm ám!  

43 No, mondd hát, mi van még! 

44 De kérlek, ne kínozz, azt nem bírom már!          

45 De kérlek, ne vádolj, azt nem tűröm ám!       

46 De kérlek, ne kínozz, azt nem bírom már!          

56 Érted már, miért oly nagylelkű a gróf úr?              

67 Pompás, milyen kegyes a gróf úr!     

 

A szövegre elég egyetlen pillantást vetni (18. táblázat), hogy lássuk, bár a 

makropropozíciók száma nagyságrendileg az eddig ismertetett énekelhető változatokéhoz 

mérhető (21), maguk a mondatok jóval rövidebbek, tömörebbek. Ez nyilvánvalóan a 

feliratozás sajátos korlátaiból ered.  

Viszont ha a szöveg makroszinten közvetített tartalmát is vizsgáljuk, akkor látható, 

hogy több hiányosság is felmerül. Így például az esküvő, amire eddig mindig történt 

közvetlen utalás (boldog óra, várva-várt óra, holtodiglan stb.), itt egyáltalán nem jelenik 

meg. Egyedül a fátyol szó az, ami kapcsolódik az esküvőhöz, azaz a darab központi, a 

címben is kiemelt témájához.  

Ezen felül a makropropozíciókban nincs szó a szobáról, így az sem derül ki, hogy 

miként kerülhet a gróf Susannához, és az sem egyértelmű, hogy miért is baj az, miért nem 

tűrheti Figaro, hogy ez a látogatás Almaviva részéről megtörténjen. Itt tehát a 

makropropozíciók nem töltik be azt a szerepet, amit elvárnánk tőlük, nem közvetítik 

elégséges módon a jelenet tartalmát. Ezzel szemben az ismétlések alkalmazása révén a 

jelenet érzelmi vonulatai megjelennek makroszinten.  

Hasonló eredményt mutat a Nádasdy Ádám által készített feliratozási célból készült 

fordítás is (19. táblázat).  

19. táblázat  

A feliratnak szánt Nádasdy-féle szövegváltozat makropropozíciói 

2 Na, így már igazán tetszik, juj, de jól áll ez nekem! 
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4 Igen, szívem, így sokkal szebb, juj, de jól áll ez neked! 

18 Nem értem, miért nem tetszik a szoba?! Az egész palotában ez a legjobb. 

21 Gondolj bele, hogy volna-e számunkra ennél remekebb lakás? 

22 Ha netán a grófné hív téged éjjel: „csin-csin!”, egy lépés és csak átszaladsz. 

23 Aztán ha máskor engem hív a gróf úr: „bim-bam!”, egy ugrás, és már ott 

vagyok. 24 Aztán ha egy reggel a drága kis gróf úr: „csin-csin!”, téged elküld pár 

mérföldnyire,:  26 egy ugrás és itt van… 

30 Ha hallani akarsz mindent, verd ki a fejedből a gyanakvást, mely engem úgy 

sért. 31 Hallani akarok mindent:  

 

Ez a szövegváltozat rendelkezik makroszinten a legkevesebb, összesen tíz 

makropropozícióval. Tartalmilag ezekből, szemben a Romhányi-változattal, hallunk a 

szobáról (még ha az nem is derül ki, hogy a gróf választotta ki), de itt sem esik egyetlen szó 

sem az esküvőről, ráadásul az arra utaló fátyol, kalap, ruha szó sem jelenik meg, csak egy 

mutató névmás (ez). Ez nyilvánvalóan komoly hiányosság, annál is inkább, mert a néző vagy 

a színpadot nézi, vagy a feliratot, ennélfogva adott esetben elképzelhető, hogy nem tudja, 

mire utal a mutató névmás, vagy ha ki akarja deríteni, akkor folyamatosan ugrálnia kell a 

szemével a felirat és a színpad között, ellenőrizve, hogy mit is fed az említett névmás. Ez 

például a célszó behelyettesítésével könnyen kiküszöbölhető lett volna. 

A másik felirathoz képest itt Figaro aggodalma sem jelenik meg hangsúlyos módon, 

így azt sem érezzük ki a fenti szöveget olvasva, hogy probléma lenne abból, ha a gróf egy 

ugrás és itt teremne. Ez a rész nyilván azért maradt ki, mert Nádasdy, ahogy azt nekem is 

elmondta, nem volt tekintettel a zenére, tehát amennyiben a zene tette egy adott mondat, 

szövegrész ismétlését szükségessé, azt ő figyelmen kívül hagyta. Ennek megfelelően az 

érzelmi töltetű, önmagukat ismételgető elemek nála csak egyszer jelentek meg, és mivel csak 

’önmagukkal’ alkothattak volna ismétléskapcsolatot, de erre itt nem nyílt lehetőség, 

makroszintre sem kerülhettek fel.  

Mindezek alapján ez az a szövegváltozat, amelyik a nyersfordítás után a legkevesebb 

információt tartalmazza makroszinten.  
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20. táblázat  

Az olasz FNy-i szöveg makropropozíciói 

1 Cinque... dieci.... venti... trenta... trentasei...quarantatre 

2 Ora sì ch'io son contenta; sembra fatto inver per me. 

3 Cinque... dieci.... venti... trenta... trentasei...quarantatre 

4 Guarda un po', mio caro Figaro, guarda un po', mio caro Figaro, guarda un po', guarda 

un po', guarda adesso il mio cappello, guarda adesso il mio cappello, guarda un po', 

mio caro Figaro, guarda adesso il mio cappello, il mio cappello, il mio cappello. 

5 Sì mio core, or è più bello, sembra fatto inver per te, sembra fatto inver per te. 

6 Sì mio core, or è più bello, sì mio core, or è più bello, sembra fatto inver per te, per 

me, per me. 

8 Ah, il mattino alle nozze vicino, quanto è dolce al mio/tuo tenero sposo, questo bel 

cappellino vezzoso, che Susanna ella stessa si fe', che Susanna ella stessa si fe', 

Susanna, ella stessa, che Susanna ella stessa si fe', stessa si fe’, stessa si fe’, che 

Susanna ella stessa si fe'. 

9 Cosa stai misurando, caro il mio Figaretto? 

10 Io guardo se quel letto, che ci destina il Conte farà buona figura in questo loco. 

12 Certo: a noi la cede generoso il padrone. 

23 Se a caso madama, la notte ti chiama, madama ti chiama, din din din din; in due passi 

da quella puoi gir. 

24 Vien poi l'occasione, che vuolmi il padrone, che vuolmi il padrone, don, don don don; 

in tre salti lo vado a servir. 

25 Così se il mattino, il caro Contino, il caro, il caro contino, din din din din; e ti manda 

tre miglia lontan, 

27 ed ecco in tre salti .., ed ecco,  in tre salti, din din, don don. 

32 Se udir brami il resto, se udir brami il resto,discaccia i sospetti che torto mi fan. 

33 Udir bramo il resto, udir bramo il resto, i dubbi, i sospetti gelare mi fan. 

35 I dubbi, i sospetti gelare mi fan, i dubbi, i sospetti gelare mi fan, i dubbi, i sospetti 

gelare mi fan, gelare, gelare mi fan, gelare, gelare mi fan, gelare mi fan, gelare mi 

fan, gelare mi fan. 

37 Discaccia i sospetti, i sospetti, i sospetti, discaccia i sospetti, che torto mi fan, che 

torto, che torto mi fan, che torto, che torto mi fan. 

49 Queste le grazie son, questa la cura ch'egli prende di te, della tua sposa. 

 

 Az olasz eredeti 20. táblázatban ismertetett makropropozícióiból megtudhatjuk, hogy 

Susanne szép kalapot készített magának, ami mind neki, mind pedig Figarónak tetszik, 

kiderül, hogy új szobát és ágyat kapnak, amihez Figaro épp méréseket végez. Ezen felül a 

szoba előnyös fekvéséről is részletes beszámolót olvashatunk, majd hangsúlyos szerephez 

jut ezzel kapcsolatban valamiféle gyanú és kétely, azt viszont nem tudjuk meg, mi is ennek 

az alapja. 
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 Ennek megfelelően, bár első pillantásra, a makropropozíciók száma alapján azt 

gondolnánk, hogy jól fogják közvetíteni a vizsgált rész tartalmát, kimarad két lényeges elem, 

maga az opera címéül szolgáló lakodalom, valamint a gróf terve, ami a felmerülő 

konfliktusok elsődleges forrása.  

 Ez a hiány annak fényében talán még érdekesebb, hogy az olasz nyelvben szószinten 

a magyarnál több olyan elemmel, például személyes névmással találkozhatunk, ami 

ismétléskapcsolatot eredményezhet. Ez a nyelvi jellegzetesség, valamint az a tény, hogy az 

olasz az eredeti, a forrásnyelvi szöveg, arra engedhetne következtetni, hogy ebben a 

változatban lesz a legtöbb ismétléskapcsolat és ismétléskötelék, valamint itt közvetítik a 

legjobban a makropropozíciók az elemzett rész tartalmát – ez azonban mégsem következett 

be. 

 

5.3. Az eredmények értékelése és összegzése 

 

A jelen fejezet a lexikai kohézióvizsgálat eredményeinek értékelésére és összegzésére 

fókuszál. Ebben vizuális eszközök (mátrixok) segítségével is bemutatom az előző fejezetben 

ismertetett makropropozíciós tartalmak közti eltéréseket, majd statisztikai eszközök 

segítségével megpróbálom kohéziós szemszögből sorrendezni az egyes szövegváltozatokat. 

Ez azért is különösen érdekes, mivel a szövegek között több átdolgozással is találkozhatunk, 

ilyenkor pedig mindig felmerül a kérdés, hogy vajon az átdolgozás valóban jobb eredményt 

hozott-e, mint a kiindulásul vett szöveg? Tekintettel arra, hogy a szövegeket nyelvészeti és 

zenei szempontból egyaránt elemzem, az előbbi kérdésre csak a két elemzés együttes 

ismerete hoz(hat) majd kielégítő választ. 

Összességében a nyelvészeti elemzés alapján elmondható, hogy makroszinten az 

énekelhető változatok általában véve azonos üzenetet, információtartalmat közvetítenek, bár 

meglepő módon az eredeti olasz változat makropropozíciói kevesebb propozicionális 

tartalmat hordoznak, mint a magyar fordítások általában. Az eltérések a központi 

mondanivalón belül két elemet érintenek, magát az esküvőt és a gróf tervét.  

Az esküvő vonatkozásában az Ney_2, illetve az eredeti olasz változat jelentik a negatív 

kivételt, ugyanis ezekben makroszinten egyáltalán nem jelenik meg az esküvő/lakodalom, 
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arra semmiféle utalás nem történik. A többi énekelhető változat ilyen szempontból 

hiánytalannak mondható. 

A második, azaz a gróf tervére utaló elemmel kapcsolatban a Ney-féle változat a 

legszókimondóbb; ez az egyetlen, ahol valóban konkrét említést kap az, hogy Almaviva 

azzal a céllal adja az ifjú párnak az új szobát, hogy megszerezze magának az arát. Ezt 

direktség tekintetében az Ney_2 szövegváltozat követi, ahol ugyan nem ilyen egyértelmű a 

helyzet, de a címeres agancs metafora és az azt követő gondolat – Hisz magad mondtad, 

hogy olyan közel van ide a szobája – jól éreztetik a helyzet fonákságát. 

A Vidor-, a Dallos_1, a Dallos_2 és a Romhányi-változatok egységesen a költői kérdés 

eszközével élnek (És te azt hitted, hogy e szép hozományt ingyen adja a gróf úr neked?). Ez 

még indirektebb, mint az előző megoldás, de tagadhatatlan, hogy az üzenetet, még ha 

burkoltan is, de közvetíti. Nem úgy, mint a Köteles-féle szöveg, továbbá az eredeti FNy-i, 

ahol makroszinten sem direkt, sem indirekt utalást nem találunk a gróf szándékára. 

Az elemzés e pontján úgy tűnik, hogy az egyes énekelhető, magyar nyelvű 

szövegváltozatok nagyban hasonlítanak egymáshoz az ismétlések által a makroszintre emelt 

mondatok tekintetében.  

A szövegátdolgozások vonatkozásában (pl. Vidor vs. Romhányi, Köteles, Dallos_1, 

Dallos_2) két irány figyelhető meg. Az első, ami az esetek többségét jellemzi, komoly 

változást nem eredményez, inkább csak egy-egy szó felcserélését jelenti egy hasonló 

funkciójú, de az adott rendezésbe jobban beleillő szóval vagy szinonimával (pl. fátyol vs. 

kalap vs. ruha vs. fejdísz). A második irány már nagyobb módosításokat hoz, egy-egy 

mondat erejéig akár teljesen elrugaszkodik a kiindulási szövegtől (pl. a Köteles-változat 

aktualizálást szolgáló mondatai). Érdekes módon azonban még ezek a változtatások sem 

hoznak makroszinten jelentős különbséget. Ezen a ponton tehát feltételezhető, hogy a 

módosítások többsége elsősorban nem szövegközpontú (szövegkohéziós), hanem zenei 

megfontolások eredményeképpen született meg. Ennek ellenőrzésére a zenei elemzés során 

kerül sor.  

A feliratokat tekintve összegzésül elmondható, hogy az esküvő makroszintű utalásként 

nem jelenik meg egyik változatban sem, és míg a Romhányi-szövegben a szoba említése 
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jelenti a hiányosságot még, addig Nádasdynál a gróf tervéről nem esik említés; ez utóbbi 

Romhányinál költői kérdés formájában valósul meg. 

A feliratozási célt szolgáló szövegek jellemzően rövid mondatokat használnak, a zenei 

jellegzetességeket pedig a kettő közül csak a Romhányi-féle változat próbálja tükrözni, csak 

nála jelennek meg ennek megfelelően az érzelmi szempontból kiemelt fontosságú elemek, 

mivel azokat – a zenét követve – elsősorban az együttesek ismétlődő sorai továbbítják a 

nézők felé.  

A két Romhányi-változat összevetése is érdekes feladat. Ha összehasonlítjuk őket, 

akkor azt láthatjuk, hogy Romhányi szakított azzal a magyarországi gyakorlattal, ami az 

énekelt szövegek – nyilvánvalóan kissé megvágott – használatát szorgalmazza feliratozási 

célból is; ő teljesen új szövegváltozatot készített feliratként, ami mind szóhasználatát, mind 

mondatszerkezetét tekintve jelentősen eltér az énekelhető változattól. Ennek oka egyrészt az 

eltérő rendezői változatból adódik, hiszen nyilván érdemes a fejdíszt fátyolra cserélni, ha az 

adott változatban az utóbbi szerepel, másrészt az egyszerűbb mondatszerkezet megkönnyíti 

a feliratok értelmezését, ami különösen fontos, hiszen újbóli elolvasásra nincs az 

operaházban lehetőség.  

A teljes szöveg ismeretében az is kiderül, hogy miért hiányos tartalmilag a feliratozási 

célú változat makropropozícióiból álló ’szöveg’ az énekeltéhez képest (azaz pl. miért nincs 

utalás az esküvőre). Míg az énekelt változatban az ismétlés nem zavaró, hiszen az teljes 

mértékben a zenével együtt születik meg, úgy tűnik, Romhányi számára ez olvasott 

formában már nem fogadható el. Így, hogy élvezetessé tegye a szöveget, rímekkel tarkított 

megfogalmazást alkalmaz, némiképp kibővítve az eredeti szöveg mondanivalóját (Ó, a 

boldog óra nincs távol. Más lesz immár minden mától!). Ez, abban az esetben, ha csak 

olvasásra szánnánk a szöveget, valóban előnyös lenne, így azonban a szövegkohézió mértéke 

csökken. 

A nyersfordítás makropropozícióiban kifejtett információk ugyancsak komoly 

hiányosságokat mutatnak, nem tartalmaznak utalást sem az esküvőre, sem pedig a gróf 

tervére. Ez javarészt az ismétlések hiányából fakad, valamint abból, hogy Romhányi ennél 

a szövegváltozatnál valóban a minimumra törekedett, nem akart mást, mint röviden 

összefoglalni a szereplők szájából elhangzó mondatokat, lehetőség szerint úgy, hogy abból 
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következtetni lehessen a szövegben található szavak különálló, azaz nem feltétlenül az adott 

kifejezésben megnyilvánuló jelentésére. Ezt valószínűleg három okból tette: egyrészt, mivel 

bizonyos szavak (akár eltérő kontextusban, jelentéssel) később még visszaköszönnek, 

másrészt pedig azért, hogy az énekesek még a kifejezésben előforduló szavakat is össze 

tudják kapcsolni a megfelelő érzelmekkel egy olasz nyelvű előadás során. Végezetül, mivel 

a későbbiekben ezt a nyersfordítást alakítottá át énekelhetővé Vidor szövegének 

felhasználásával, egy inkább a szavakra, mintsem a tényleges mondanivalóra fókuszáló 

szövegváltozat neki hasznosabb lehetett, hiszen a történettel, a mondatok körülbelüli 

jelentésével egyébként is tisztában volt. 

Mindezek alapján a kapott eredmény egyáltalán nem meglepő, hiszen a szöveg egy 

köztes munkafázist képvisel, ahol a kohézió fontossága jóval kisebb, mint bármely egyéb 

felhasználás esetében, ugyanis ezt nem a nézők/hallgatók olvassák, hanem (olasz nyelvű 

előadás esetén) az énekesek, ráadásul ők is csak egy fajta mankóként, a darabbal történő 

ismerkedésük első szakaszában. Egy jó eredeti nyelvű operaelőadás előkészítésekor ugyanis 

a továbbiakban nem elegendő a szöveg jelentésének felületes ismerete. Az énekeseknek a 

dramaturggal, korrepetitorral, rendezővel együtt részletesen át kell beszélniük, elemezniük 

a szöveg mondatait, hogy mindenki számára érthető legyen, az egyes szavak, szerkezetek, 

mondatok milyen funkciót töltenek be a darabban, hogyan kötődnek annak zenei 

megfogalmazásához, vagy éppen milyen reakciót válthatnak ki a többi szereplőből. 

Az elemzés még érzékletesebbé tételéhez a következőkben a kapott eredményeket 

mátrixokban is ábrázolom. Ezek elkészítéséhez Hoey (1991) Klaudy és Károly (2000) által 

adaptált módszerét alkalmaztam a következők szerint: minden szövegváltozathoz 

elkészítettem egy-egy egyenlőszárú háromszöget, ahol a háromszögek szárai pontosan annyi 

egységből állnak, ahány mondat az adott változatot alkotja. A beosztások segítségével, 

egészen pontosan azok meghosszabbításával egy négyzetháló kapunk, ami teljesen lefedi a 

háromszöget. Ennek a hálónak a pontjaiba kerülnek a szövegváltozatok ismétléskötelékei, 

sötét színnel jelölve. Az ismétléskötelékeket értelemszerűen az egyes mondatok 

(beosztások) egymáshoz rendelésével kaphatjuk meg. Így például az alábbi 8. ábrán az 

látható, hogy az 1. és 3. mondat között ismétléskötelék húzódik, amit az egyik száron három, 

a másikon egy ’lépés megtételével’ találhatunk meg.  
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Ezzel a módszerrel látványosan illusztrálható az ismétléskötelékek mennyisége, 

gyakorisága, valamint azok egymáshoz képest elfoglalt helye, ennélfogva az is, hogy 

vannak-e olyan csomópontok, ahol sok ismétléskötelék koncentrálódik. Ha igen, akkor az 

adott rész a szöveg szempontjából kiemelt jelentőséggel bír, hiszen a benne található 

mondatok több ponton is kapcsolódnak egymáshoz, biztosítva ezzel az adott gondolat 

folyamatos aktívan tartását. 

8. ábra  

Az olasz FNy-i szöveg ismétlésmátrixa 

 

 Az olasz szöveg mátrixán (8. ábra) egy igazi csomópontot láthatunk, körülbelül az 

ábra első harmadánál. Ennél valamivel ritkább elrendeződésűt vehetünk észre közvetlenül a 

háromszög felső csúcsánál, illetve van még egy csupán három elemből álló kisebb 

csomópont is, körülbelül a mátrix felénél. A felső részhez tartozó mondatok Susanne 

kalapjáról szólnak, ez az, ahol Figaro megerősíti menyasszonyát abban, hogy szép fejdíszt 

készített. Az elemek legsűrűbb együttállását, azaz a valóban csomópontszerű részt a 

csengettyű hangjának utánzását tartalmazó, de egyébként a szoba jó fekvéséről szóló 

mondatok jelentik; ezek között több kapcsolat is van, amint azt az ábra jól mutatja, majd’ 

minden mondat kapcsolatban áll a többivel.  
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9. ábra  

A Ney-szöveg ismétlésmátrixa 

 

 Az első magyar nyelvű változatban az olasz szövegben is megjelenő csomópontok 

sokkal egyértelműbbek és nagyobbak. Az első, azaz a kalapról szóló résznél itt nem 

kevesebb, mint hét ismétlésköteléket jelenít meg az ábra, a csengettyűs képet tartalmazó 

mondatok között nyolc kapcsolódási pont van, és a harmadik, azaz a Figaro gyanújáról szóló 

szövegrészt is szorosan egybefügg a maga hét ismétléskötelékével. Az olasz eredetihez 

képest itt felmerül egy-két új kötelék, de összességében a három központi csomópont 

változatlan. 
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10. ábra  

Az Ney_2 szöveg ismétlésmátrixa 

 

 A következő (Ney_2) szövegváltozatot (10. ábra) az előbb említett három csomópont 

továbbra is jellemzi, nagyságrendileg a Ney-szövegével (9. ábra) megegyező 

ismétléskötelék-szám mellett. Az előbbiekhez képest azonban jelentős eltérés egy új, 

közepes méretű csomópont megjelenése a háromszög legalsó szegmensében. Itt az 

egymással kapcsolatban álló négy mondat Figaro és Susanne további, a szobával kapcsolatos 

gondolatait, illetve a korábban a témában említettek ismétlését tartalmazza. Ez a csomópont 

azért is érdekes, mert egyetlen más szövegváltozatnál sem jelenik meg. 



 

 
 

      
194 

 

 

 

11. ábra  

A Vidor-szöveg ismétlésmátrixa 

 

 A Vidor-szöveg (11. ábra) többségében a Ney-féle változat (9. ábra) és az olasz 

eredeti (8. ábra) nyomdokán halad, azaz az azokat jellemző három csomópont ennek a 

szövegnek is sajátja. Eltérést eredményez azonban az, hogy kicsi, de koncentrált sűrűsödést 

mutatnak az ismétléskötelék az első csomópont után.  

 A hivatkozott rész a mindörökké a tied kezdetű szakasz kapcsolati hálója. Bár a többi 

szövegnél ez a rész csomópontot nem alkot, szerencsés, hogy itt megjelenik, rámutatva arra, 

hogy adott esetben a többször ismételt, a zenében is vissza-visszatérő, elsősorban érzelmi 

mondanivalót hordozó mondatok is kerülhetnek központi szerepbe (hasonlóan a Figaro 

gyanújáról szóló sorokhoz). 
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12. ábra  

A Dallos_1 szöveg ismétlésmátrixa 

 

 A Dallos_1 változat mátrixa (12. ábra) hasonló képet mutat, mint akár az eredeti (8. 

ábra), akár a Ney-féle szöveg ábrája (9. ábra). Az egyetlen különbség az első csomóponttal 

kapcsolatos, itt ugyanis az elemek jóval szétszórtabbak, kevésbé koncentráltak, azaz itt az 

egymást követő mondatok nem fonódnak annyira egybe. Láthatunk még továbbá néhány 

magányos pontot (ismétlésköteléket), de ezek többsége megfeleltethető a többi szöveg 

hasonlóan különálló ismétléskötelékének. 
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13. ábra  

A Dallos_2 szöveg ismétlésmátrixa 

 

 A Dallos_2 szövegváltozat mátrixa (13. ábra) összességében megfeleltethető a 

Dallos_1 változaténak (12. ábra), ugyanazok a központi csomópontok jellemzik. Az első 

csomópont lazább kapcsolati hálója ennél a szövegnél is megjelenik az előzőhöz hasonlóan.  

Az eltérés csupán annyi, hogy a két nagyobb csomópont kevesebb elemet tartalmaz, 

mint az előző szöveg esetében, azaz kevesebb ismétléskötelék jellemzi ezt a fordítást, mint 

az előzőt. 
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14. ábra  

A Köteles-szöveg ismétlésmátrixa 

 

 A Köteles-féle szöveg (14. ábra) az előző két változathoz (12-13. ábra) hasonló 

jegyekkel jellemezhető. Ennél is két egyértelműen elkülöníthető csomópontot figyelhetünk 

meg (a csengettyűs rész, valamint a gyanúnak és kételynek hangot adó dialógus), némiképp 

kisebb elemszámmal, mint az előző fordításoknál. Az első központi egység a Dallos-

változatokhoz hasonlóan itt is lazább, valójában két kisebb csomópontként jelenik meg. 

 További eltérés, hogy az eddigi szövegekhez képest kevesebb a különálló centrális 

pont (különálló ismétléskötelék) – ez a makropropozíciók ismeretében nem meglepő, hiszen 

ezt a változatot az előbbiekhez képest kisebb információsűrűségű makropropozicionális 

tartalom jellemzi, ennélfogva vannak olyan elemek, amelyek ennél a fordításnál nem 

kerültek makroszintre.  
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15. ábra  

A Romhányi (nyers) szöveg ismétlésmátrixa 

 

 A Romhányi-féle szövegek közül a nyersfordítás mátrixa (15. ábra) sokkal kevesebb 

ismétlésköteléket mutat, mint az eddigi változatok. Csomópont csupán egyetlen látható; ez 

a csengettyűs részt jeleníti meg. Érdekes módon a korábban már elemzett fordításokat 

jellemző csomópontok közül a harmadik (Figaro gyanúja) még egyetlen centrális elemként 

sem jelenik meg, és az első csomópontra (Suzanne kalap/fátyol felett érzett öröme) is csak 

néhány pont emlékeztet az ábrán. 

 A megjelenített pontok elszórt jellegéből és mennyiségéből látható tehát, hogy 

nemcsak a makropropozíciók, de az ismétléskötelékek száma is nagyon alacsony ennél a 

változatnál. 
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16. ábra  

A Romhányi (énekelt) szöveg ismétlésmátrixa 

 

 Romhányi második, azaz énekelt szövegváltozatának mátrixa (16. ábra) a 

nyersfordításénál (15. ábra) összetettebb képet mutat. Ennek ellenére igazi, valóban nagyobb 

elemszámot és sűrű kapcsolati hálót mutató csomópontok nem jellemzik. Ez alól legfeljebb 

a nyersfordításban is megjelenő csengettyűs szövegrész jelenti a kivételt, az ugyanis első 

ránézésre is tényleges koncentrációját mutatja az ismétléskötelékeknek.  

 A többek között a fordítás alapjául szolgáló Vidor-féle fordítást jellemző további 

csomópontok (11. ábra) ennél a mátrixnál csak épp hogy felsejlenek, és a különálló centrális 

elemek száma is kevesebb.  
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17. ábra  

A Romhányi (felirat) szöveg ismétlésmátrixa 

 

 A feliratozási célból készült Romhányi-fordítás mátrixa (17. ábra) igazán érdekes 

képet mutat. Ez ugyanis a három Romhányi-változat közül az, amelyikben a 

legpregnánsabban határolható el az eddigiekben már ismertetett három elsődleges 

csomópont (Susanne kalap/fátyol feletti öröme, csengettyűs rész, Figaro aggodalma).  

 Ez az eredmény elsősorban azért meglepő, mert amíg az énekelt változatban minden 

lehetőség adott arra, hogy ismétlésekkel éljen a fordító, akár szavak, frázisok, vagy akár 

teljes mondatok szintjén, ez a feliratokra nem egyértelműen igaz a mennyiségi limitációk 

miatt. 

 Ismerve azonban Romhányi Ágnes feliratokkal kapcsolatos álláspontját, miszerint a 

zene jellegzetességeit ennek a formának is tükröznie kell, nem annyira az a meglepő, hogy 

a felirat mátrixa ilyen jól rávilágít a szöveg központi egységeire, és hogy azonban valóban 

számottevő ismétléskötelék található, hanem inkább az, hogy az énekelhető változatban ezek 

kevésbé jelentek meg. 
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 Ez utóbbi véleményem szerint részben abból fakadhat, hogy az énekelt változat egy 

meglévő fordítás átdolgozása, ahol a fordítónak bizonyos mértékben ragaszkodnia kellett a 

kiindulási szöveg fordulataihoz, míg ezzel szemben a feliratnak szánt fordítás teljes 

mértékben eredeti szöveg, ráadásul a közelmúltban készült, amikor a fordítónak már sokkal 

nagyobb tapasztalata volt az operafordítás terén, mint az énekelhető változat elkészítésekor. 

18. ábra  

A Nádasdy (felirat) szöveg ismétlésmátrixa 

 

 Az utolsóként vizsgált szöveg, azaz Nádasdy feliratának mátrixa (18. ábra) valódi 

csomópontot nem mutat. A kisszámú (összesen 6) ismétléskötelék három részen oszlik el 

benne, és az egyetlen olyan szövegrész, ahol bizonyos szinten egymáshoz közel találjuk 

azokat, az a csengettyűs rész.  

 Mindazonáltal, tekintettel arra, hogy Nádasdynak nem állt szándékában visszaadni a 

zene jellemzőit a szövegben, így például az ismétlés eszközével sem élt, ráadásul azt a 

megközelítést képviseli, hogy a feliratban nem a szöveg cizellált, akár versszerűen 

megformált kidolgozásának, hanem sokkal inkább egy rövid, velős, lényegre törő tartalmi 

összegzésnek kell megjelennie, ez az eredmény korántsem meglepő. 
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 Ennek ellenére azon a véleményen vagyok, hogy neki is érdemes lett volna kiemelnie 

az eddigi változatokban is kiemelt szerepet kapó részeket, amelyek elsősorban érzelmi 

mondanivalót hordoznak, ugyanis azok akkor tudnak még jobban eljutni a közönséghez. 

Tekintettel a műfaj sajátosságaira, erre elsősorban a részleges vagy teljes ismétlés eszköze 

az egyik legalkalmasabb, nem kellene tehát elzárkózni előle, még az olyan mennyiségi 

korlátokba ütköző szövegek, mint a feliratok esetében sem. 

 

21. táblázat  

Az ismétléskötelékek és makropropozíciók viszonya 

 

 ismétléskötelékek 

száma 

mondatok 

száma 

makroprop. 

száma 

ismétléskötelék/ 

makropropozíció 

makroprop./ 

mondat 

Ney 27 41 22 1,227 (1.) 0,537 (1.) 

Ney_2 28 64 26 1,077 (2.) 0,406 (2.) 

Vidor 26 80 27 0,963 (3.) 0,337 (5.) 

Dallos_1 28 79 30 0,933 (4.) 0,380 (3.) 

Dallos_2 23 79 27 0,852 (7.) 0,342 (4.) 

Köteles 18 79 23 0,783 (9.) 0,291 (6.) 

Romhányi_

énekelt 

18 80 23 0,783 (9.) 0,288 (7.) 

Romhányi_

felirat 

19 74 21 0,905 (5.) 0,284 (8.) 

Nádasdy 6 61 10 0,600 (10.) 0,164 (10.) 

Romhányi_ 

nyersfordít

ás 

8 62 9 0,888 (6.) 0,145 (11.) 

olasz 

eredeti 

16 69 19 0,842 (8.) 0,275 (9.) 

 

A 21. táblázat (a mátrixokkal együtt, de itt a statisztikai adatokra helyezve a hangsúlyt) 

egy fontos dologra hívja fel a figyelmet. Eddig ugyanis azt vizsgáltuk elsősorban, hogy a 

Hoey-féle elemzés segítségével hány makropropozíciót kapunk az egyes fordítások, 

szövegváltozatok esetében. Azonban arról sem szabad elfeledkezni, hogy a szöveg kohéziója 

szempontjából nemcsak az fontos, hogy hány propozíció kerül makroszintre, hanem az is, 

hogy ezek a propozíciók hány másikkal alkotnak ismétlésköteléket, hiszen minél nagyobb 
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az ismétléskötelékek makropropozíciókhoz viszonyított aránya, annál több szállal 

kapcsolódnak egymáshoz az egyes elemek, annál nagyobb a szöveget összetartó erő. 

Alaphelyzetben, ha egy (makroszintre emelt) mondat csak egyetlen (ugyancsak 

makroszintre emelt) másikkal áll kapcsolatban, akkor egyetlen ismétléskötelék kapcsolódik 

ehhez a két mondathoz, ennélfogva akkor a fenti (egy ismétléskötelékre eső 

makropropozíció) arány 0,5 (1/2=0,5). Ha azonban egyes mondatok több másikkal is 

kötelékben állnak, akkor ez az arányszám nőni fog. Ennek megfelelően, ha egy mondat 

(nevezzük A-nak) két másikkal áll kapcsolatban (legyenek ezek B és C), akkor az arányszám 

0,66 (2/3=0,66), míg ha a két másik (B és C) is kapcsolatban áll egymással, akkor összesen 

három ismétléskötelékről beszélünk (A-B, A-C, B-C), tehát az arányszám 1,0 (3/3=1,0). 

A 21. táblázat 5. oszlopa tehát az ismétléskötelékek és a makropropozíciók arányát 

mutatja, amit az előbbi adat utóbbival történő elosztásával kaptunk meg. A kapott adatok 

mögött zárójelben feltüntettem az egyes szövegváltozatok ezek alapján meghatározott 

sorrendjét; az első az, ahol egy makropropozícióra a legtöbb ismétléskötelék esik, míg az 

utolsó (10. – azért nem 11., mivel a Köteles és az énekelhető Romhányi-változat azonos 

eredményt hoztak, így egyaránt a 9. helyet foglalják el) az, ahol a legkevesebb.  

Mivel a mondatok és makropropozíciók egymáshoz képesti aránya (hány mondatra jut 

egy makropropozíció) is fontos, a táblázat 6. oszlopában ezen két jellemző egymáshoz 

viszonyított arányát is feltüntettem. Természetesen itt újfent a magasabb érték jelenti az 

erősebb szövegen belüli összetartó erőt, hiszen minél több a makroszintre került mondat, 

annál koherensebb a szöveg. Zárójelben itt is feltüntettem a szövegek sorrendjét, hogy össze 

lehessen azt vetni az előző arányosítás eredményével. 

Meglepő eredmény, hogy az első két szövegváltozat végzett mindkét esetben az ’első 

helyen’, azaz a kvantitatív elemzés alapján ez a két szövegváltozat tekinthető a 

legkohézívebbnek az ismétlések szempontjából. Itt mindenképpen fontos megemlíteni, hogy 

önmagában a kohézív jelleg nem feltétlenül eredményez „jó” szöveget, hiszen a kohézió és 

a koherencia között nem tehetünk egyenlőséget. Mindazonáltal itt egy specifikus műfajról 

beszélünk, ahol a szavak súlya jóval nagyobb, mint más műfajok esetében. Mivel a szöveget 

teljes egészében sem hallani, sem pedig olvasni nem tudják a nézők (gondoljunk csak az 

olyan együttesekre, ahol többen különböző sorokat énekelnek egyszerre, illetve arra, hogy a 
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feliratot sem tudja általában a közönség folyamatosan követni, hiszen a színpadi történéseket 

is figyelnie kell), egy-egy központi szó eljuttatása hozzájuk jóval fontosabb, mint például 

egy prózai darabnál.   

Az ismétléskötelékek és makropropozíciók arányának vonatkozásában szinte időrendi 

sorrendet mutatnak az eredmények, és gyakorlatilag úgy tűnik, hogy a javító szándékú 

átdolgozások pont ellentétes hatást értek el, hiszen a kapott eredmények egyre 

alacsonyabbak, azaz egyre kevesebb az olyan makropropozíció, ami egynél több elemmel 

áll kapcsolatban, tehát általában lazábban, kevesebb szállal kötődnek ez átdolgozott 

szövegek elemei egymáshoz, szemben a kiindulásul vett szöveggel (pl. Vidor). 

Ezek közül a Romhányi-féle felirat, illetve a nyersfordítás jelentik a kivételt. Ezek 

mind a másik Romhányi-fordításhoz, mind a másik felirathoz képest jóval magasabb arányt 

mutatnak. 

Meglepő, hogy az olasz eredeti csak a Nádasdy-feliratot és az énekelhető Romhányi-

változatot előzte meg, annak ellenére, hogy előzetesen azt gondolhatnánk, az eredeti 

szövegben a legmagasabb a lexikai kohézió mértéke. 

A makropropozíciók és a mondatok aránya némi eltérést mutat az előzőekhez képest, 

bár a ’vezető’ szerepet itt is az első két változat tölti be. A Romhányi-felirat itt nem ugrik ki 

a sorból, hasonló képet mutat, mint az énekelhető Romhányi-fordítás és a Nádasdy-felirat, 

illetve a nyersfordítás is belesimul közéjük; az ismétléskötelékek és makropropozíciók 

arányánál mutatott eredménnyel ellentétben itt a legalacsonyabb arány jellemzi. 

Az előző sorrendhez képest további eltérés, hogy a Vidor-féle fordítás a Dallos_1 és 

Dallos_2 változatok mögé került, azaz ebből a szempontból ez a két átdolgozás valóban jobb 

eredményt mutat, mint az alapul vett szöveg. 

Az előzőekhez hasonlóan a mondatonkénti makropropozíciók tekintetében is hátul 

foglal helyet az eredeti olasz szöveg, a legalacsonyabb eredményt mutatva az énekelhető 

változatok között. 

Ha a két oszlop arányszámait összesítjük, akkor a legjobb eredményt az első két 

változat (Ney, Ney_2) mutatja, ezeket a Dallos_1, a Vidor szöveg, a Dallos_2, a Romhányi-

féle felirat, a Köteles-változat és a Romhányi-féle énekelt szöveg követi, eztán fej-fej mellett 
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következik a nyersfordítás és az olasz eredeti, végül a Nádasdy-felirat; ez mindkét aránypár 

szempontjából utolsó helyen áll. 

Érdekes, hogy bár a Romhányi-féle énekelt változat jobbító szándékkal nyúlt a Vidor-

szöveghez, a szövegösszetartó erő szempontjából nem ért el előrelépést, hanem éppen 

ellenkezőleg. A többi, Vidor-féle szövegből kiinduló szövegváltozat közül a Köteles-féle 

egyértelműen visszalépést képvisel a szövegkohézió szempontjából, míg a Dallos-

változatok a mondatok-makropropozíciók aránya alapján előrelépést jelentettek, viszont 

maguk a makropropozíciók kevesebb kapcsolódási pontot (ismétléskötelék) mutattak, mint 

a Vidor-szöveg. 

További érdekes eredmény, hogy milyen alacsony arányszámot mutatott az olasz 

eredeti akár az egy makropropozícióra eső ismétléskötelék, akár a mondatonkénti 

makropropozíciók száma terén. Azt gondolom, hogy ez az eltérés az eredeti és a fordított 

énekelhető változatok között valószínűleg magából a fordítás természetéből fakadhat. A 

fordítók ugyanis általában explicitségre törekednek, az olasz szöveg azonban gyakran 

kétértelmű fordulatokkal, kissé homályos megfogalmazásokkal, távoli utalásokkal él. Ezeket 

a magyar megfelelőben esetenként nem is lehet visszaadni, például a La ragione l'ho qui 

mondat egyszerre jelenti azt, hogy Az oka itt van, illetve, hogy Az eszem itt van. Ez a kis 

szójáték folytatódik utána tovább, amit, illetve aminek kettős voltát a magyar szövegek (nem 

meglepő módon) nem tudták tökéletesen visszaadni. A magyar szövegek összességében 

konkrétabban fogalmaztak minden énekelhető változat esetében, mondhatni megregulázták 

az olasz eredeti utalásait. Ez a lexikai kohézió szempontjából mindenképpen pozitívnak 

tekinthető, de a Figaro és Susanne közti játékos, afféle ’félszavakból is megértjük egymást’ 

kapcsolatot kevésbé adják vissza.  

Összefoglalásképpen elmondható, hogy az énekelhető fordítások többsége 

makroszinten tartalmazza a mű fő mondanivalóját, információit, ráadásul hangsúlyosabban, 

mint az olasz eredeti. A hipotézisekben említett várakozás, miszerint a továbbfejlesztett, már 

egy létező magyar szövegből kiinduló változatok erősebb lexikai kohéziót mutatnak, nem 

nyert igazolást. Meglepő módon szinte éppen ennek ellentéte lett igaz, azaz az átdolgozások 

rosszabb képet mutattak – akár az egy makropropozícióra eső ismétléskötelék, akár a 
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mondatonkénti makropropozíciók aránya kapcsán –, mint a kiindulásul szolgáló szövegek 

(Ney, Vidor).  

A két felirat a lexikai kohézió szempontjából jelentős eltérést mutat. Míg a Romhányi-

felirat mindkét mutató esetében több énekelhető változatot is megelőz, addig a Nádasdy-

fordítás egyértelműen a sor végén foglal helyet. A különbség a két fordító eltérő 

megközelítésében keresendő: míg Nádasdy rövid, tömör megfogalmazásra törekedett, és 

kizárólag a szöveg lényegi mondanivalójának, azon belül is elsősorban a történések és 

tényszerű dolgok visszaadását tűzte ki célul, addig Romhányi itt is törekedett arra, hogy a 

szöveg és a zene között folyamatosan meglegyen egy bizonyos fokú összhang, amihez 

elengedhetetlen volt az érzelmi vonulatok sokszor többszöri ismétléssel megvalósított 

kihangsúlyozása. Ez pedig egyértelműen erősebb lexikai kohézióhoz vezet. 

Ha összevetjük a három Romhányi-fordítást, ugyancsak érdekes eredményt 

tapasztalunk. A legjobb mutatók a felirat céljából készített változatot jellemzik, amit az 

énekelhető, majd a nyersfordítás követ. A sorrenden kívül azt is fontos megjegyezni, hogy 

az énekelhető szöveg és a nyersfordítás között csak minimális az összesített különbség, 

valamint, hogy a nyersfordítás az előbbit az egy makropropozícióra eső ismétléskötelékek 

viszonylatában meg is előzi. Az ok egyrészt nyilvánvalóan Romhányi fent említett 

megközelítésében rejlik. Ez megmagyarázhatja azt, hogy a nyersfordítás, amiben az ismétlés 

eszközével nem élt a fordító, miért van a három közül az utolsó helyen. Arra azonban nem 

ad választ, miért teljesít jobban a felirat az énekelhető változatnál, ahol nyilvánvalóan sokkal 

fontosabb követelmény a zene és a szöveg összhangja. Véleményem szerint a megoldást két 

helyen kereshetjük: egyrészt abban, hogy az énekelhető szöveg Vidor fordításából indult ki, 

annak egyes sorait, frázisait meg kellett tartania, hogy a közönség hallhassa az ismerős 

mondatokat. Másrészt arról sem szabad megfeledkezni, hogy a felirat céljából készült 

változat Romhányi egy érett alkotása, ami nem mondható el sem a nyersfordításról, sem 

pedig az énekelhető szövegváltozatról.  
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6. A korpusz zenei elemzése 

 

6.1. A korpusz zenei elemzésének módszere 

 

A korpusz zenei elemzését több lépésben hajtottam végre, ugyanis lehetőség szerint 

minden, az énekelhetőséget befolyásoló tényezőt meg kívántam vizsgálni, hogy így valóban 

követhető legyen, miként viszonyulnak énekelhetőségi szempontból egymáshoz az egyes 

változatok. 

Még az előkészítés előtt eldöntöttem, hogy a zenei elemzés során csak az 

énektechnikailag hangsúlyos részeket fogom a vizsgált jelenetből elemezni, ugyanis 

félrevezető lenne, ha a recitativókat is bevonnám. A recitativók ugyanis egyrészt nem 

jelentenek hangmagasság szempontjából kihívást az énekeseknek, másrészt pedig a 

ritmikájuk is annyira szabad, hogy a még kevésbé szerencsés szövegváltozatok zenére 

illesztése is megoldható jó érthetőségi szint mellett. Ennek megfelelően tehát csak a két 

duettet vizsgáltam zenei szempontból, de mennyiségileg ez is megfelelő ahhoz, hogy képet 

kapjunk a fordítók/átdolgozók ilyen szempontú hozzáértéséről vagy annak hiányáról. 

Az első és egyben eléggé időigényes feladat ebben az esetben is a szöveg előkészítése 

volt. Hiszen hiába van meg a szöveg, hiába ismerem a szótagszámot, még azonos számú 

szótag is illeszkedhet különbözőképpen ugyanarra a kottaképre (pl. valahol egy 

negyedhangból két nyolcad ’lesz’, másutt fordítva, ezáltal érintetlenül hagyva a 

szótagszámot, mégis módosítva a szótagok és zenei hangok párosításán).  

Ennek megfelelően az összes szövegváltozatot a hozzájuk kapcsolódó kottával együtt 

vizsgáltam és azokat az elemzéshez szükséges formára rendeztem. Ennek megfelelően 

először az első oszlopban az abc-s hangokat soroltam fel a kottai előfordulásuk sorrendjében 

(l. 22. táblázat). Ez szinte minden esetben azonos, csak néhány esetben találkozhatunk azzal, 

hogy egy-egy hang hozzáadódott az eredetihez, vagy kimaradt abból (ha mégis, akkor az 

adott sorban nem minden szövegváltozat esetén feleltetek meg az adott zenei hangnak 

szöveges megfelelőt, azaz szótagok). 

Az ezt követő hét oszlopba a hét énekelhető szövegváltozat került, mégpedig úgy, 

hogy az egyes szótagokat, esetenként puszta magánhangzókat a zenei hangokhoz 
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igazítottam; egyszerűen fogalmazva: a zenei hangoknak megfelelően feldaraboltam a 

szöveget, figyelve arra, hogy hol fordulnak elő hajlítások.  

22. táblázat  

Példa a zenei elemzésből (1. lépés) 

Hang Ney Ney_2 Vidor Dallos_1 Dallos_2 Köteles Romhányi 

A ez há- öt har- más- más- har- 

D öt rom ez minc fél fél minc 

H ez öt ez negy- há- há- negy- 

G tíz hat tíz ven rom rom ven 

C1 tíz tíz most öt- ez ez öt- 

A húsz húsz húsz ven négy négy ven 

D1 har- har- har- nyolc- öt és nyolc- 

H minc minc minc van még még van 

G és és har- nyolc- négy négy nyolc- 

G ez har- minc- van- és és van- 

F# negy- minc- há- há- há- há há- 

A ven hat rom rom rom rom rom 

A i- így és és más- más- és 

A gen jól har- nyolc- fél fél nyolc- 

A me- le- minc- van- meg meg van- 

D gyen szen hat öt öt öt öt 

 

Az így előkészített szöveget különböző szempontok szerint elemeztem. Elsőként a 

szöveg zenében megvalósuló ritmusát vetettem össze a szöveg normál beszédritmus szerinti 

lüktetésével, és bejelöltem azokat a részeket, ahol jelentős disszonancia tapasztalható. Így 

például amikor a zenei hangsúly a magyar nyelvben szokatlan módon a szó utolsó szótagjára 

esik, pl. te-kintsd, fe-je-men, ka-lap, akkor az nyilvánvalóan azt mutatja, hogy a szöveg 

rosszul illeszkedik a zenére, és adott esetben szövegértési problémák kiindulópontját is 

jelentheti. 

Ennél a vizsgálatnál hangosan ritmizáltam az összes szövegváltozatot, miközben 

követtem a kottaképet, hogy valóban hallható legyen az eltérés. Ahol felmerült a probléma 

lehetősége, ott a kottahű hangzást újból leellenőriztem (mondhatni, leblattoltam a megfelelő 

részt), hogy biztosan csak hallhatóan magyartalan hangsúlyokkal, ritmikával bíró szavak, 

szótagok legyenek kiemelve. 

A következő lépésben a mássalhangzókhoz köthető érzékeny területeket vizsgáltam. 

Elsőként a h hangzóval foglalkoztam. Ezzel kapcsolatban már részletesen leírtam az 
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énekelhetőség kritériumaival foglalkozó fejezetben, hogy a levegőveszteség komoly 

mennyisége miatt ennek a fonémának a használata mindig egyet jelent a levegő pazarlásával, 

így énekesi szempontból nem szerencsés. Frázisindító hangként, azaz akár a szavak, de még 

inkább az egyes dallamívek elején szinte lehetetlen feladat elé állítja az énekest. Ennek 

megfelelően a h hangzót minden esetben bejelöltem a szövegváltozatokban (narancssárga 

színnel kiemelve; l. 22. táblázat).  

Mind a magán-, mind pedig a mássalhangzók használatát érintette a következő lépés, 

amikor az egymást követő szavak szóvégi és szóeleji hangzóit vetettem össze. Itt a probléma 

forrását az jelentheti, ha a szóvégi és szóeleji hangzó megegyezik, mégpedig olyan esetben, 

amikor a szavak közvetlenül, szünet beiktatása nélkül követik egymást. Ez azért jelent 

nehézséget az énekesnek, mert ilyenkor az egyes szavakat még legkevésbé sem kötheti 

egymáshoz, és teljesen új indításra lesz szükség ahhoz, hogy a szavak közti határ érzékelhető 

legyen. Ilyenkor egy új indítás azonban szükségtelen zenei ’lökést’ ad a második szó 

elejének, ráadásul énektechnikailag is kényelmetlen; pl. pántos selyem, fejemen nézd, 

lányka a kalap (a szövegekben sárgával kiemelve; l. 22. táblázat). 

Végezetül a magánhangzó-használatot vettem górcső alá, amihez az előkészítettségi 

szintet tovább kellett növelnem. A magánhangzókkal kapcsolatban arra voltam kíváncsi, 

hogy vajon az énekesek hangfaji sajátosságait, valamint a zenei kívánalmakat figyelembe 

veszik-e a fordítók/átdolgozók? Amint arra az énekelhetőségi kritériumok között már 

kitértem, a különböző hangfajú énekesek számára eltérő az a hangmagasság, ami már 

nagyobb kihívást képvisel, illetve ahol már akarva-akaratlan hangzótorzulásra kerülhet sor. 

Mindez azonban megfelelő magánhangzó-használattal orvosolható, hiszen megvannak azok 

a magánhangzók, amelyeket még magas fekvésben is felismerhetően ki lehet énekelni, 

illetve ha ismerjük, mely hangzó milyen irányba torzul el, akkor az irányt követve 

megelőzhető a probléma. 

Ehhez az elemzési szakaszhoz az eddig előkészített, azaz ’szétdarabolt’ 

szövegváltozatokból eltávolítottam a mássalhangzókat, azaz az egyes zenei hangok soraiban 

a táblázat már csak egy-egy magánhangzót tartalmazott (l. 23. táblázat). A táblázatban külön 

jelöltem Figaro és Susanna megszólalásait, hiszen a két szereplő két eltérő hangfajt képvisel, 

így az elemzés során is külön kell foglalkozni velük. 
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23. táblázat  

Példa a zenei elemzésből (2. lépés) 

Hang  Ney  Ney_2 Vidor  Dallos_1  Dallos_2 Köteles Romhányi 

        

a1  e   e   u   e   e   e   e  

a1  Í   i   í   e   e   e   e  

a1  a   e   ó   e   e   e   e  

a1  i   i   i   i   i   i   i  

a1  a   a   a   a   a   a   a  

a1  ó   ó  ó   ó   ó   ó   ó  

a1  é    i      é    é    é    é    é   

a1  e   e   a   é   a   é   a  

a1  e    e    e    e    e    á   e   

a1  e   e   e   e   e   a  e  

a1  e   e   ó   ó   á   ó   ó  

a1  é    é    e    á    o   á    á   

 

 A következő lépésben (l. 24. táblázat) elkülönítettem az egyes zenei hangokat (és 

velük együtt a hozzájuk tartozó magánhangzókat), majd megszámoltam, hogy adott zenei 

hanghoz és szereplőhöz az egyes magánhangzókból hány tartozik (pl. Figaro a F1 hangra az 

egyes változatokban milyen magánhangzókat és hány alkalommal használ); az 

eredményeket táblázatba foglaltam (ezek bemutatása és elemzése a következő fejezetben 

található). Ezekben látszik, hogy az egyes zenei (abc-s) hangok a különféle 

szövegváltozatokban milyen arányban kapcsolódnak a különféle magánhangzókhoz.  

24. táblázat  

Példa a zenei elemzésre (3. lépés; Figaro F1 hangmagassághoz tartozó magánhangzói) 

 a á e é i/í o/ó ö/ő u/ú ü/ű össz 

Ney 0 0 0 0 4 (100%) 0 0 0 0 4 

Ney_2 0 0 0 0 4 (100%) 0 0 0 0 4 

Vidor 0 0 0 0 4 (100%) 0 0 0 0 4 

Dallos_1 0 0 0 0 4 (100%) 0 0 0 0 4 

Dallos_2 0 0 0 0 4 (100%) 0 0 0 0 4 

Köteles 0 0 0 0 4 (100%) 0 0 0 0 4 

Romhányi 0 0 0 0 4 (100%) 0 0 0 0 4 

 

Látható például a fenti 24. táblázatban, hogy Figaro legmagasabb hangjához (F1) az 

összes változat meghagyta az i hangzót, ezzel szemben Susanne legmagasabb hangja (G2) 
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esetén (l. később a 32. táblázatot) már vegyes képet mutatnak az egyes szövegek, az ü/ű 

kivételével valamennyi magánhangzó előfordul vele párban. A kérdés az, hogy mi az 

optimális? A választ a következő fejezet részletes elemzése adja meg. 

   

6.2. A korpuszok elemzése 

6.2.1. A zenei és a szövegritmus illeszkedése 

 

A zenével kísért (énekelt) szövegek legszembetűnőbb hibája általában a szöveg és a 

zene ritmusának disszonanciájából fakad, így annak vizsgálata kiemelkedő fontosságú. Ez 

az a terület, amit már alacsony zenei képzettséggel bíró fordító is könnyedén átláthat, hiszen 

a tervezett fordítás ritmikai igazodásának ellenőrzéséhez nem kell tudnia énekelni, elegendő 

az, ha a kottában található ritmusképleteket értelmezni tudja, hiszen így ellenőrizheti, hogy 

arra vajon milyen mértékben illeszkedik a szöveg természetes ritmusa. 

A következőkben a zene által meghatározott, valamint az általam az adott szövegnél 

természetesnek ható ritmusképleteket vetem össze (7-10. kottapélda). (A példáknál a 

kottarészletek csak a ritmust mutatják be, az adott szótagokhoz kapcsolható (állandó) 

hangmagasságok nem tükrözik a tényleges dallamot.) 

A vizsgált szövegek közül a Ney-féle és az ugyanabban a partitúrában található másik 

(Ney_2) változat mutatta a legtöbb ritmikai illeszkedési problémát. Ezek a hibák olyan 

súlyosak voltak, hogy ha a szöveget valóban a kottában található instrukciók szerint éneklik 

az énekesek, akkor akár teljes gondolatok, mondatok válhatnak a hibák áldozatává.  

Néhány példa egyszerűbb hibákra:   
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  7. kottapélda 

Példák ritmikai problémákra a Ney-szövegben  

szöveg zenei ritmus szövegritmus 

a ka-lap mily szé-pen áll 

 
 

a-mi-dő-őn a-azt mo-on-do-

od né-é-kem 
 

 

hol-to-mig-lan a ti-ed 

  

csak ket-tőt szö-köllsz 

  

 

A fenti példákból (7. kottapélda) látszik, hogy a Ney-féle változat ritmikai 

szempontból bizony számos hibát tartalmaz. Összességében ez volt az a szöveg, ahol a 

legnagyobb arányban voltak jelen ritmikai ellentmondások. Ezt a problémát valószínűleg 

maga a fordító is érezte, ezért jutott arra a megoldásra, hogy bizonyos részek esetében jobb, 

ha prózára váltanak az előadók, de. amint azt a példák is mutatják, így is jócskán maradtak 

éneklési szempontból nehézkes frázisok. 

A vizsgálat tárgyát képező második szöveg ugyancsak a Ney-féle változatot is 

tartalmazó partitúrában olvasható, a kettő között több helyen is találkozhatunk átfedésekkel. 

Ennek megfelelően több olyan ritmizálási hiba is jellemzi, ami az első fordításra is igaz. A 

következőkben néhány, kifejezetten ebben a szövegben előforduló ritmikai ellentmondást 

mutatok be: 
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8. kottapélda  

Példák ritmikai problémákra a Ney_2-szövegben  

 

szöveg zenei ritmus szövegritmus 

ó te-kintsd meg 

ked-ves Fi-ga-róm   

szó-tól is szo-mo-

rú 
  

kí-mél-jen en-gem 

  

 

Ennek a változatnak a példáinál is szembetűnő (8. kottapélda), hogy a zene által előírt 

és a természetesnek hangzó szövegritmus jelentős eltérést mutat. A ritmizálási eltérések, 

valamint a kapcsolódó hangmagasságok miatt hangsúlyos szótaggá válik a tekintsd szóban 

a kintsd, illetve a szomorú is szómorú-nak fog hangozni. Míg a második hangzásmódosulás 

csak komikus hatás fejt ki, addig az első jelentéstorzító is lehet, hiszen a nézők folyamatosan 

valamiféle ’kicsről’ hallanak, ami persze csak a zenére nem illeszkedő fordítás 

következménye. A kíméljen engem szókapcsolatnál a hiba még jelentősebb, hiszen itt egy 

szünet is beiktatódik a kíméljen szó közepébe, végül a következőt eredményezve: kimél_jeen 

engem.  

A következő, azaz a Vidor-változat komoly előrelépést jelent ritmikai szempontból (9. 

kottapélda). Nála már egyértelműen látszik, hogy próbált a szöveg zenére illesztésére ebből 

a szempontból ügyelni. Persze nála is találhatunk problémás pontokat (amint azt a példák is 

mutatják), de ezek aránya már jóval csekélyebb.  
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9. kottapélda  

Példák ritmikai problémákra a Vidor-szövegben  

 

szöveg zenei ritmus szövegritmus 

ím e fej-dísz 

  

mind-ö-rök-re 

 
 

úgy el-mon-dok 

min-dent   

szí-vem meg-re-

ped 

 
 

 

Vidor esetében a hibák száma alapvetően nem nevezhető soknak, a baj csak az, hogy 

éppen azokat a szövegrészeket fordította ritmikai szempontból problematikusan, amelyek 

többször is megjelennek, így egy-egy hiba akár hat-nyolc alkalommal is ’megüti’ az ember 

fülét, kizökkentve a zene és a szöveg együttes élvezetéből. 

A következő négy szövegváltozat bizonyos fokig mind a Vidor-fordítást vette alapul, 

így elsősorban az ahhoz képest mutatott eltérésekre fogok kitérni a következő fejezetben. 

Most csak azokat a ritmikai ellentmondásokat mutatom be, amelyek a Vidor-szövegben nem 

találhatók meg. Ezek a példák (10. kottapélda) a két Dallos-szöveget és a Köteles-féle 

változatot egyaránt érintik, így ezeket a jelen szakaszban együtt tárgyalom. A Romhányi-

átdolgozás viszont eltérő képet mutat, ami egyrészt a hibák alacsonyabb számában, másrészt 

néhány csak arra jellemző ritmikai problémában jelenik meg, így arra még külön kitérek.  
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10. kottapélda  

Példák ritmikai problémákra a Köteles- és Dallos-szövegekben  

szöveg zenei ritmus szövegritmus 

no mondj el hát min-

dent   

azt je-len-ti 

  

vég-re min-den 

 
 

 

Ez a három szövegváltozat mindenképpen előrelépést jelent az első kettőhöz képest, a 

jelentkező problémák hasonlóak a Vidor-változatban tapasztaltakhoz. Összességében tehát 

énekelhetők a szövegek, de bizonyos pontoknál a szöveg és a zene harmóniája megszakad, 

ami a folyamatos, nyugodt zenehallgatási élményt időről időre kellemetlen zavarodottság 

szakítja meg. 

A Romhányi-szöveg tartalmazza a legkevesebb ritmikai ellentmondást. Itt is 

megtalálható néhány olyan nehézség, ami az előző három (négy) szövegváltozatot is 

jellemezte, de nem mindegyik. Újonnan felmerülő probléma azonban csak kettő van a 

vizsgált szövegrészben, ráadásul azok sem jelentősek: egy helyen az Isten színe előtt szakasz 

a ritmikai megoldás miatt Ísten színe előtt-ként hangzik, illetve a kétely szó rendszeresen 

olyan helyen szerepel, hogy a tely szótagot hosszan kell az énekesnek énekelnie, ezáltal 

hangsúlyos helyzetbe kerül, azaz akár a ’tej’ szóra is asszociálhat róla a hallgató. Ez utóbbi 

hiba meglehetősen sokszor szerepel a Romhányi-szövegben, de még így is ebben található a 

legkevesebb ritmikai probléma, ettől eltekintve ritmikai szempontból kifejezetten jól 

énekelhető a szöveg. 
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6.2.2. A szóeleji és szóvégi magán- és mássalhangzók viszonya 

 

Az elemzési módszerben ismertetettek szerint énektechnikai szempontból nehézséget 

jelent, ha olyan speciális mással- vagy magánhangzó-torlódás alakul ki, amikor a szóvégi és 

szóeleji, egymást követő magán- vagy mássalhangzók megegyeznek. Ilyenkor ugyanis még 

minimálisan sem kötheti azokat az énekes egymáshoz, mert akkor a Susannom megállj 

szókapcsolat például Susannomegállj-ként hangozna, amit akár Susann, no megállj-ként is 

értelmezhet a hallgató, ami távol áll az eredeti mondanivalótól. 

Ilyen esetekben tehát az énekesnek a szókezdő magán- vagy mássalhangzóval újbóli 

indítást kell megvalósítania az említett hiba elkerülése érdekében. Ez viszont zeneileg jelent 

majd eltérést, hiszen egy újbóli indítás könnyen többlethangsúlyt adhat a szóindító 

szótagnak, ami nem feltétlen szerencsés. Ez tehát azt jelenti, hogy bármely technikával oldja 

is meg az énekes az ilyen jellegű ’torlódásokat’, az valószínűleg problémát fog okozni, így 

ezeket a fordítónak el kellene kerülnie. 

A szövegváltozatok vizsgálata alapján az a benyomásom, hogy ez az énektechnikai 

megvalósítást érintő probléma nem volt nyilvánvaló egyik fordítónak/átdolgozónak sem, 

mivel mindegyiknél szerepelnek ilyen jelenségek, gyakran olyankor is, amikor könnyedén 

el lehetne azokat kerülni. Erre a legjobb példa éppen a fent említett Susannom, megállj 

szókapcsolat. Ugyanis a Vidor, a két Dallos és a Köteles szövegek is ezzel a megoldással 

éltek, annak ellenére, hogy a Susanna, megállj változat is megállná a helyét, ráadásul 

torlódási probléma nélkül. Kifejezetten ez a hiba egyébként Romhányinál nem jelenik meg, 

de úgy gondolom, hogy ez nem abból fakad, hogy felismerte a hangzótorlódás okozta 

nehézséget, hanem inkább abból, hogy ragaszkodott az eredeti szöveghez, ahol Susanna 

birtokos szerkezet alkalmazása nélkül szerepel. 

Hasonlóan elkerülhető lenne az Ney_2 változatban a jól leszen torlódás, hiszen a ’jó 

leszen’ is tökéletes megoldás lenne, ugyanazt a jelentést adná vissza. 

Összességében tehát a hangzótorlódások tekintetében úgy tűnik, hogy maga a 

szempont elkerülte a fordítók figyelmét, tehát az előfordulás mértékére nem ügyeltek. 
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6.2.3. A h hangzó előfordulása 

 

A zenei elemzés ismertetésekor, valamint az énekelhetőség tárgyalása során már 

részletesen foglalkoztam azzal, miért is problémás a h hangzó használata. Mivel azonban 

elsősorban frázis- vagy szóindítás esetén jelent különös gondot, hiszen szinte 

megoldhatatlan feladat elé állítja az énekest, akinek hangsúlyozottan hangzóvá kellene 

tennie egy alig hangzó hangot, különválasztottam az elemzés során a frázis- vagy szóindító 

helyzetben álló, illetve a szavakon belül előforduló h hangzókat.  

Az egyes szövegváltozatok vizsgálata azt mutatja, hogy a fordítások/átdolgozások 

készítői, hasonlóan az előző alfejezetben tárgyalt hangzótorlódáshoz, ennek a kérdéskörnek 

a jelentőségét sem látták át, arra nem fordítottak kellő figyelmet. A szövegek aránylag nagy 

számban tartalmazzák az énekesek számára mondhatni megvalósíthatatlan hangzót, és a 

szövegek elemzése alapján teljesen véletlenszerű, hogy végül összesen hány alkalommal 

használják azt. 

Ennek alátámasztására érdemes megvizsgálni Figaro első megszólalását, ahol az ágy 

helyének kimérését kíséri a megfelelő számok ismétlésével. Az eredeti olasz szövegben ezek 

a számok: öt, tíz, húsz, harminc, harminchat és negyvenhárom. Ez a magyar változat (tehát 

az eredetihez legközelebb eső) öt h hangzót tartalmaz. Az első, azaz a Ney-féle szöveg ehhez 

képest rögtön ’jól indított’, ugyanis ezt az ötöt kettőre redukálta (húsz, harminc), ami 

azonban az Ney_2 és a Vidor-féle változatokban egyaránt hatra emelkedett (három, hat, 

húsz, harminc, harminchat, illetve húsz, harminc, harminchárom, harminchat). Ezt 

követően az összes többi változat is két-két h-t tartalmaz ebben a részben, amire azt is 

mondhatnánk, hogy elfogadható (és persze ugyanezt gondolhatjuk a Ney-féle szöveggel 

kapcsolatban is). Ha azonban megvizsgáljuk a szöveg egyes egységei, azaz a konkrét 

számadatok által betöltött szerepet, akkor rájövünk arra, hogy – ha a fordító tisztában lett 

volna a dolog jelentőségével – a teljes szakasz megoldható lett volna egyetlen h használata 

nélkül. A konkrét számok ugyanis egyáltalán nem fontosak, Figaro ugyanígy mondhatná azt 

is, hogy ’Négy, öt, nyolc, tíz, kettő, kilenc, negyvenkettő és ötvenöt’; ez is pontosan 

ugyanannyi szótagból áll, mint amire a zene alapján szükség van, ugyanazt a lényegi 

üzenetet közvetíti (Figaro számol), kellemesen énekelhető, és nem kell a h hangzókkal 

(esélytelen) küzdelmet folytatni. 
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A problémát csak súlyosbítja, hogy a hét változat közül három esetében Figaro legelső 

színpadi megszólalása rögtön egy h-val indul (három, harminc, harminc), ezáltal roppant 

kellemetlen helyzetbe hozva az énekest. Hiszen, mint általában, a jó kezdés az énekeseknek 

is fontos, megalapozhatja önbizalmukat, megadhatja nekik a kellő lendületet. Itt azonban 

már az első frázis speciális nehézséget tartogat, ráadásul úgy, hogy azt teljes mértékben 

leküzdeni nem lehet, így az eredmény sem olyan lesz, amilyenre a színpadon éneklő Figaro 

várna. 

A szövegek további részében több hasonló példát láthatunk. Így, az előbbiek után nem 

meglepő módon, amikor Figaro amellett próbál érvelni, hogy a számukra kijelölt szoba 

valóban előnyös lesz nekik, elmondja, hogy a gróf hívására ’hármat lépve’ ott is teremhet. 

Nyilvánvalóan itt is az olasz eredeti (tre salti) vezette a fordítókat, akik nem gondoltak a h 

okozta nehézségre, egyszerűen örültek, hogy jelen esetben a szöveghűség nem okoz szótag- 

vagy ritmusproblémát. Máskülönben azt is írhatták volna, hogy például ’egyet lépve’ nyitja 

Figaro az ajtót, ami pontosan ugyanazt fejezi ki, mint az általuk használt változat (közel van 

a szoba a grófékhoz). 

Az utolsó példa, ami azt mutatja be, hogy a fordítók számára ez a kérdés teljesen 

ismeretlen, éppen abból a Romhányi-módosításból származik, aminek az volt a célja, hogy 

a régi Vidor-szöveget kicsit kijavítsa, modernizálja és éneklési szempontból előnyösebbé 

tegye.  

A Vidor-szövegben azt éneklik a szereplők: Isten színe előtt ma kimondjuk, míg 

Romhányinál ez, minimális változtatás eredményeképpen a következőképp hangzik: Isten 

színe előtt ha kimondjuk. Látható, hogy egyetlen betűt írt itt át Romhányi, ami egyrészt 

tartalmi szempontból is kifogásolható, hiszen Figaro és Susanna számára nem kétséges, hogy 

összeházasodnak-e, feltételes módra nincs szükség, másrészt pedig az m h-ra cserélésével 

énektechnikai szempontból is előnytelen módon változtatott. 

Összességében elmondható, hogy a h hangzókat a fordítók/átdolgozók nem tudatosan 

használták, azok problematikusságával valószínűleg nem voltak tisztában. 
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6.2.4. Magánhangzó-használat és hangfaji sajátosságok 

 

Amint arról az énekelhetőség szempontjainak tárgyalásakor már korábban szó volt, a 

megfelelő magánhangzó-használat sokat segíthet az énekelt szöveg érthetőségének 

megtartásában. Nem mellékes ugyanis, hogy az egyes hangfajú énekesekkel bizonyos 

hangmagasság fölött milyen magánhangzót énekeltetünk, mivel az egyes magánhangzók 

egyrészt különböző nehézségi szintet képviselnek magasabb fekvésben, másrészt a 

magasabb fekvés magasabb frekvenciát is jelent, és magasabb frekvencián egyes 

magánhangzók jellegzetesen meghatározott irányba torzulnak, tehát mind a hallgatóság, 

mind az énekesek szempontjából az lenne kívánatos, ha az éneklendő szövegek a kérdéses 

helyeken ezeket a szempontokat figyelembe vennék, azaz kényelmesen kiénekelhető és jól 

érthető magánhangzókat alkalmaznának. 

Az alábbiakban találhatók a korábban már hivatkozott táblázatok, amelyek bemutatják 

az egyes hangmagasságokhoz (azaz abc-s hangokhoz) tartozó magánhangzókat, 

természetesen külön kezelve a két szereplő, azaz Figaro (bariton) és Susanna 

(mezzoszoprán-szoprán) által éneklendő magánhangzókat. 

A táblázatok sorrendjét az általuk használt zenei hangok egymásutánisága határozta 

meg: mindkét szereplő esetén a legalacsonyabbtól haladnak a legmagasabb hang felé.  

Valamennyi táblázatban külön szerepel mind a hét szövegváltozat, feltüntetve az adott 

zenei hangokkal kapcsolatban felmerülő magánhangzók elemszámát, majd az utolsó 

oszlopban megjelöltem azt is, hogy összesen hány magánhangzó esik adott zenei hangra az 

egyes változatokban (ez időnként ugyanis mutat némi eltérést, hiszen a fordítók/átdolgozók 

nem riadtak vissza olyan zenei átszerkesztéstől, ami egy-két plusz vagy mínusz szótagot 

eredményezett), majd ez alapján egy százalékos értéket is beillesztettem az egyes 

elemszámok mellé, jelölve, hogy a teljes magánhangzószámhoz képest milyen arányt 

képviselnek. 

Az énekelhetőségről szóló fejezetben már foglalkoztam azzal, hogy az énekelt 

magánhangzók percepciós vizsgálatai alapján vannak bizonyos törvényszerűségek. 

Elsőként, hogy a legjobban és legkönnyebben felismerhető magánhangzó az á, illetve az e. 

Az á esetében a felismerhetőség egybecseng a kényelmes kiénekléssel, ugyanis ez az a 
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magánhangzó, amelynek ejtésekor kifejezetten optimális a hangképzőszervek 

elhelyezkedése, azaz az énekesnek nem esik nehezére a hangképzés ezzel a hangzóval, akár 

magas fekvésben sem, kicsi a lehetősége annak, hogy befeszítse az izmait, és ezáltal préselő 

’technikát’ alkalmazzon. Az e kapcsán azonban énekesként az a tapasztalatom, hogy bár 

felismerhető marad, aránylag könnyen torzul, valamint kitartott hangként nem optimális; 

egyrészt hangzásából adódóan sem, másrészt pedig azért, mert rövid magánhangzó révén 

nyújtott ejtése természetellenes és zavaró. Ennek okán az e hangzót nem tekintem az éneklés 

szempontjából kitüntetett figyelmet érdemlő hangnak, inkább semlegesnek. 

Következő szempontként ki kell térni az í speciális szerepére is. Bár igaz, hogy énekelt 

szöveg esetén aránylag könnyen össze lehet téveszteni az é és í hangzókat, főként magas 

fekvésben, de az is igaz, hogy hangzótorzuláskor leginkább az í felé tévesztenek a hallgatók, 

azaz e magánhangzó felé tolódik el a hasonló helyen képzett, így például az ű hangzó ejtése.  

Harmadsorban arra kell még az elemzés során figyelmet fordítani, hogy a kutatások 

eredményei szerint az ő-ű és é-í párok azok, ahol a legtöbb tévesztés előfordul (itt is a 

hangmagassággal egyenes arányban nő a tévesztés aránya). 

Mindezek alapján elsősorban az á, é, í, ő és ű hangzók lesznek azok, amelyek 

kitüntetett figyelemben fognak a vizsgálat során részesülni.  

Mivel a hangmagasság nem elhanyagolható tényező, azt is szükséges definiálni, hogy 

a vizsgált hangfajok – bariton és mezzoszoprán/szoprán – esetén mi számít magasnak, azaz 

jó közelítéssel melyik az a zenei hang, ahonnan jelentős magánhangzó-torzulásra lehet 

számítani. (Természetesen ezt a magassági határt csak hozzávetőlegesen lehet meghatározni, 

hiszen a hangfajok behatárolása már önmagában sem egzakt. Bizonyos énekesek nagyobb, 

míg mások kisebb hangterjedelemmel rendelkeznek. Jelen dolgozatban a szakirodalomban 

meghatározott átlagok és saját tapasztalataim alapján határoztam meg a vizsgálatban 

szereplő két hangfaj e határait.) Susanna, azaz a mezzoszoprán/szoprán szereplő esetében az 

F2 hang jelentette a magassági küszöböt, azaz innentől voltak igazán érdekesek a vizsgált 

részben a használt magánhangzók, míg ugyanez Figaro, azaz a bariton énekes esetében a C1 

hang volt. Így a vizsgált zenei rész kapcsán a Susanna által kiénekelt hangok közül az utolsó 

három, az F2, az F#2 (fisz2) és a G2 hangok lesznek igazán érdekesek, Figaro esetében pedig 

a C1, C#1 (cisz1), D1 és E1 hangok. 
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Gósy (2004) alapján a spontán magyar beszédben a következők szerint oszlik meg az 

egyes magánhangzók használata: 

25. táblázat  

Magánhangzó-használat spontán magyar beszédben 

Beszédhang a á e é i í o ó ö ő u ú ü ű 

Gyakoriság 21,9 8,27 26,9 7,32 11,3 0,94 12 2,12 2,6 1,41 3,3 0,7 0,47 0,47 

 

Mivel én az i-í, o-ó, ö-ő, u-ú és ü-ű párokat együtt kezeltem (tekintettel arra, hogy az 

énekesek, a zene kívánalmainak megfelelően, a hosszú hangzókat gyakran röviden, a 

rövideket pedig gyakran hosszan ejtik), a fenti táblázat ezekkel az összevonásokkal a 

következőképpen alakul: 

26. táblázat  

Magánhangzó-használat spontán magyar beszédben (újraszámolva a kutatás céljaira) 

Beszédhang a á e é i/í o/ó ö/ő u/ú ü/ű 

Gyakoriság 21,9 8,27 26,9 7,32 12,2 14,12 4,01 4,0 0,94 

 

A spontán beszédben és az énekelt fordításokban előforduló magánhangzó-gyakoriság 

összevetéséhez először mindenképpen statisztikai számításokat szerettem volna használni, 

ugyanis ki kívántam mutatni, hogy van-e szignifikáns eltérés az egyes fordítások 

meghatározott hangmagasságon használt magánhangzó-készlete és a spontán magyar beszéd 

magánhangzó-használata között. Ehhez azonban olyan adatokra is szükségem lett volna, ami 

már nem áll a kutatást publikáló Prof. Dr. Gósy Mária rendelkezésére, így a szignifikancia-

vizsgálatról le kellett mondanom és saját küszöbértékeket kellett meghatároznom. 

A hangzóhasználat elemzésekor tehát folyamatosan összevetettem az általam kapott 

adatokat a spontán beszédben megfigyelt gyakorisági mutatókkal. Ahol a két mutató között 

legalább 10%-os különbség volt (bármelyik irányba), azt említésre érdemesnek 

minősítettem, a megfelelő adatot pedig félkövérrel szedtem. Ez alól kivételt képeznek azok 

az adatsorok, ahol a minták száma nagyon alacsony; én ezt a küszöbértéket 15-nél 

határoztam meg, mivel úgy gondolom, hogy 15-ös elemszám alatt a jelen vizsgálatban valódi 
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eltérések, összefüggések nem mutathatók ki, főleg tekintettel arra, hogy a zenében és a 

szövegekben egyaránt sok a rövid, 3-7 szótagból álló elemek ismétlése. Ez azért fontos, mert 

ha bizonyos ritkán előforduló zenei hangok éppen ilyen ismétlődő elemmel állnak 

kapcsolatban, akkor a magánhangzók előfordulásának gyakorisága miatt félrevezető 

eredményekhez juthatunk. 

A magánhangzók zenei hangonkénti előfordulását teljes terjedelemben nem 

ismertetem, ellenben a vizsgálat szempontjából fontos hangmagasságok táblázatainak 

részletes elemzése és ismertetése a következő alfejezetben olvasható. 

 

6.3. Az eredmények bemutatása 

 

A zenei elemzés eredményeinek érzékletes bemutatása céljából az első három 

szempont, azaz a ritmikai illeszkedés, a szókezdő és szóvégi magán- és mássalhangzók 

viszonya, valamint a h hangzó használatával kapcsolatban talált hibás fordítói megoldások 

számát táblázatba rendeztem.  

27. táblázat  

Az egyes énekelhetőségi problémák előfordulási gyakorisága 

 Ney Ney_2 Vidor Dallos_1 Dallos_2 Köteles Romhányi 

ritmus 55 53 32 34 32 41 28 

hangzótorlódás 14 11 17 19 19 18 10 

h hangzó 24 

(23) 

35 

(33) 

39 (20) 25 (21) 32 (21) 34 (25) 26 (16) 

Összesen 93 

(92) 

99 

(97) 

88 (69) 78 (74) 83 (72) 93 (84) 64 (54) 

Hibák/hangok 13% 14% 12% 

(10%) 

11% 

(10%) 

12% 

(10%) 

13% 

(12%) 

9% (8%) 

  

A fenti 24. táblázatban a h használatára vonatkozó sorban szövegváltozatonként két 

adatot is feltüntettem. Ennek az az oka, hogy külön akartam választani a súlyosabb 

nehézséget okozó frázis-/szókezdő helyen jelentkező h-használatot a szavakon belül 
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alkalmazottól. Ennek megfelelően zárójelben a kevésbé problémás, szavakon belül 

jelentkező h hangzók mennyisége nélküli adatok találhatók.  

Az utolsó előtti sorban összesítettem e három probléma előfordulásának adatait (itt is 

külön feltüntetve a kevésbé problémás h-használat figyelembevétele nélkül kapott 

eredményeket). Ezek alapján azt tapasztalhatjuk, hogy e három szempont szerint az 

ismeretlen szerző tollából származó fordítás a legproblematikusabb éneklési szempontból. 

Ezt a Ney-féle változat követi, az előbbihez hasonló eredménnyel. A harmadik legrosszabb 

eredmény, érdekes módon, a Köteles-féle kötetben található változaté. Ez azért jelent némi 

meglepetést, mivel az a Vidor-féle szöveg átdolgozása, így az ember arra számítana, hogy 

mind a zene, mind a szöveg kidolgozása kapcsán jobb eredményeket mutat, mint a 

kiindulásként használt magyar változat. 

Amennyiben a h hangzók teljes mennyiségét vesszük figyelembe, akkor a Köteles-

szöveget a Vidor, a Dallos_2 és a Dallos_1 követik, ha azonban csak a frázis- és szókezdő 

h-kat nézzük, akkor mind a Vidor, mind pedig a Dallos_2 megelőzi a Dallos_1-et. 

Véleményem szerint inkább a második adat a mérvadó, hiszen nem lehet elvárni, hogy egy 

teljes librettó mellőzzön valamilyen magán- vagy mássalhangzót, arra azonban lehet 

ügyelni, hogy – főleg, ha van alternatíva –, ne feltétlenül olyan magán- vagy mássalhangzók 

kerüljenek szókezdő helyzetbe, amelyek azzal megkerülhetetlen problémát idéznek elő. 

Ennek megfelelően szerintem elfogadható, hogy például a Dallos_2 változatban megjelenik 

a fehér szó, a Köteles-szövegben pedig a ruha, ezzel szemben az egyértelműen elkerülhető 

lett volna, hogy a számok felsorolásakor néhány ütemen belül akár hatszor előkerüljön a h 

képviselte probléma (pl. hat, harminc, harminchárom stb.).   

Végezetül az utolsó sorban százalékos formában jeleztem, hogy a vizsgált zenei rész 

hangjainak számához képest milyen arányban vannak jelen a hibák (azaz az egyes 

meghatározott problémákkal érintett hangok számát elosztottam a vizsgált szakasz 

hangjainak összértékével). Ennek alapján láthatjuk, hogy a Romhányi-szöveg kivételével az 

összes szövegváltozatban 10% vagy azt meghaladó az énekesi szempontból problémás 

szövegjellemzők aránya. Azt gondolom, hogy a 10% vagy azt meghaladó hibaarány már 

zavaró mind az énekes, mind pedig a hallgatóság számára, így az énekelhetőségi szempontok 

alapján egyedül talán a Romhányi-változat az, ami még az „elfogadhatósági küszöb” fölött 
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van. Ezen a ponton megjegyzendő, hogy az énekelhetőség ilyen, számszakilag is kifejezett 

elemzése talán furcsának hathat, ráadásul az „elfogadhatósági küszöbértéket” is az egyes 

szövegek éneklését követően, tapasztalataim alapján határoztam meg. Mindazonáltal 

fontosnak tartottam, hogy a különböző változatok énekelhetősége ténylegesen 

összehasonlítható legyen, ezért döntöttem az egyes problémák számosítása, majd százalékos 

kiértékelése mellett. (Mivel elsősorban a tendenciákat, valamint a szövegközpontúság és az 

énekelhetőség egymáshoz képesti viszonyát kívánom jelen dolgozatban kimutatni, az, hogy 

összességében én melyik változatot tekintem énektechnikai szempontból „elfogadhatónak”, 

kisebb jelentőséggel bír, mint a szövegekben előforduló problémák egymáshoz viszonyított 

aránya.) 

Természetesen van egy további szempont, a magánhangzók használata, azonban annak 

eredményeit nem összesítem a fenti táblázatban foglaltakkal, ugyanis a vizsgált 

szövegrészekben alacsony arányban fordulnak elő igazán magas hangok, így a 

magánhangzó-használatot illetően inkább tendenciákat szeretnék megfogalmazni, illetve az 

egyes változatok magánhangzó-használatát fogom összevetni, de ott konkrét hibákat az 

előbbiekkel ellentétben nem fogok számosítani. 

Mindazonáltal a magánhangzók használata vonatkozásában ugyancsak megpróbáltam 

úgy számszerűsíteni az eredményeket, hogy így érzékletesebben mutassák, mennyire is jól 

vagy kevéssé jól énekelhetők az egyes változatok. Ezt az összehasonlítást a következő 

táblázat szemlélteti. A magánhangzók alatti első oszlopban azt tüntettem fel, hogy az egyes 

szövegváltozatok milyen gyakorisággal (egészen pontosan hány zenei hang 

vonatkozásában) haladták meg az adott magánhangzó használatát legalább 10%-kal a 

magyar nyelvben spontán beszéd előfordulási mutatóihoz képest, míg a másodikban épp az 

ellenkező eset, azaz a szokásosnál alacsonyabb mértékű hangzóhasználat szerepel. 
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28. táblázat  

A szokásostól eltérő magánhangzó-gyakoriságok az egyes szövegváltozatokban 

 

 a á e é i/í o/ó ö/ő u/ú ü/ű 

 + - + - + - + - + - + - + - + - + - 

Ney 5 0 3 - 1 8 1 - 3 1 3 2 2 - 2 - 0 - 

Ney_2 3 1 1 - 1 8 4 - 4 1 1 2 0 - 2 - 0 - 

Vidor 1 2 1 - 4 2 4 - 6 0 0 1 0 - 0 - 0 - 

Dallos_1 2 0 1 - 6 3 4 - 1 3 0 1 0 - 0 - 0 - 

Dallos_2 2 0 1 - 5 3 3 - 1 3 0 1 0 - 0 - 0 - 

Köteles 3 1 1 - 4 3 4 - 1 3 1 0 1 - 1 - 0 - 

Romhányi 2 0 1 - 4 4 3 - 3 2 0 1 1 - 1 - 2 - 

 

A fenti elemzés alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a magánhangzók 

használata tekintetében egyik szövegváltozat sem mutat valódi tendenciákat, hiszen az 

esetek többségében ugyanaz a szöveg hol többször, hol kevesebbszer használja az adott 

hangzót, mint a spontán magyar beszédben megfigyelt átlag. Azt azonban meg lehet figyelni, 

hogy a Ney és az Ney_2 változatokban jellemzően kisebb az e előfordulása, mint az a magyar 

nyelvben megszokott. Úgy gondolom, hogy e mögött elsősorban nem énektechnikai, hanem 

prozódiai indokok húzódhatnak, ugyanis a magyar nyelvet gyakran nevezik ’mekegő’ 

nyelvnek, ami a színpadon még pregnánsabban észrevehető. Ennek csökkentése lehetett a 

szöveg megalkotójának elsődleges célja. Ez annál is inkább valószínű, mert éppen ez az a 

két változat, ahol a leggyakrabban találkozhatunk ritmizálási problémával, ami például 

könnyen adódhatna az e hangzó túlzott használatából, hiszen ha hosszan kell a zene miatt 

ejteni, akkor máris ellentmondásba kerül a szöveg és a zene. Mivel azonban ritmikai hibák 

így is nagy számban jellemzik ezt a két változatot, azaz valószínűleg a szerzők erre a 

szempontra nem figyeltek, kevés a valószínűsége annak, hogy a szóban forgó magánhangzó 

arányának csökkentésében énekelhetőségi szempontok vezették volna őket. 

A másik olyan jellegzetesség, ami talán jelentősnek mondható, az a Vidor-féle 

változatban megjelenő í hangzók magas aránya. Ez lehet akár tudatos döntés eredménye is, 
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és ha így van, akkor mindenképpen szerencsés, hiszen, bár az é-í tévesztés gyakori 

percepciós szinten, az elsősorban az í felé szokott történni, így ha nagy ennek a 

magánhangzónak az aránya szövegben, akkor a percepció is jobb lesz, hiszen az már nem 

fog jelentősen tovább torzulni, ugyanis az énekes egyébként is éppen azért ebbe az irányba 

tolná el a másik, hasonló képzési helyű hangot, mert az í esetén könnyebb a hangképzés. 

Ennek megfelelően az, hogy az é hangzó minden szöveg esetén magasabb arányban 

fordul elő, mint az megszokott a magyar nyelvben, nem szerencsés, hiszen így nő a hibás 

percepció lehetősége valamennyi szöveg énekelt változatának hallgatásakor. 

Tekintettel arra, hogy az egyes hangmagasságokra eső magánhangzó-használat 

elsősorban magas fekvésben bír jelentőséggel, a dolgozatban csak a mezzoszoprán és a 

bariton szereplők (Susanne és Figaro) számára az elemzett részben megtalálható magas 

hangokat és az azokhoz kapcsolódó magánhangzókat vizsgálom.  

Nézzük tehát meg, hogy a két vizsgált szerep hangfaji besorolása szerint magas 

fekvésűként definiált hangok esetében hogyan alakult az egyes szövegek magánhangzó-

használata.  

29. táblázat  

Magánhangzó-használat, Susanne, F2 

 a á e é i/í o/ó ö/ő u/ú ü/ű össz 

Ney 8 

(30%) 

3 

(11%) 

5 

(19%) 

3 

(11%) 
7 

(26%) 

0 1 

(4%) 

0 0 27 

Ney_2 8 

(30%) 

3 

(11%) 

5 

(19%) 

3 

(11%) 
7 

(26%) 

0 1 

(4%) 

0 0 27 

Vidor 6 

(23%) 

1 

(4%) 

6 

(23%) 
5 

(19%) 

6 

(23%) 

2 

(8%) 

0 0 0 26 

Dallos_1 5 

(19%) 

1 

(4%) 

6 

(23%) 
7 

(27%) 

5 

(19%) 

2 

(8%) 

0 0 0 26 

Dallos_2 5 

(19%) 

1 

(4%) 

6 

(23%) 
7 

(27%) 

5 

(19%) 

2 

(8%) 

0 0 0 26 

Köteles 4 

(15%) 

1 

(4%) 

7(27%) 6 

(23%) 

5 

(19%) 

2 

(8%) 

1 

(4%) 

0 0 26 

Romhányi 4 

(15%) 

0 10 

(38%) 

5 

(19%) 

6 

(23%) 

1 

(4%) 

0 0 0 26 

 

A 26. táblázat (Susanne, F2) alapján a spontán magyar beszéd előfordulásához képest 

az e, é, i/i, valamint o/ó hangzók mutattak eltérést. Az e kapcsán csak a Romhányi-változat 
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érdemel említést, ahol 38%-os előfordulási aránnyal találkozunk. Azt már korábban is 

megfigyeltem, hogy bár tendenciának nem nevezhető, de Romhányi hajlamos ezt a 

magánhangzót nagyobb mértékben használni, mint a többi fordító/átdolgozó. Ez a magas 

hangok esetében nem túl előnyös, mert, bár percepciós probléma várhatóan nem származik 

belőle, az e, képzéséből adódóan, hajlamos akár zártabban ejtődni, hasonlítva ezzel a magyar 

zárt e-hez, ami idegenül vagy tájnyelvien ható megnyilvánulást eredményez, ez pedig nem 

előnyös egy operában. 

A következő, ennél jóval fontosabb észrevétel az é és i/í hangzók általánosnál 

magasabb aránya. A két hangzó(pár) közül valamelyik mindenképpen a spontán beszédet 

jellemzőnél magasabb előfordulást mutat az összes vizsgált szövegben.  Ezzel az a probléma, 

hogy pontosan ez az a magánhangzó-páros, amit a kísérletek eredményei alapján énekelt 

környezetben a hallgatók a hangmagasság emelkedésével leginkább összetévesztenek. 

Ennek megfelelően a magyar célnyelvi szövegek megalkotóinak éppen csökkenteni kellene 

ezeknek az előfordulását, nem pedig növelni.  

Bár a normális intervallumon belül marad, de egyáltalán nem mutat magas arányt az á 

hangzó, ami pedig mind ejtési módját, mind pedig percepciós szintjét nézve a legelőnyösebb.  

Az eltérések közül még az o/ó hiányát mutatja a táblázat két szövegben, de, mivel ez 

a hangzópáros sem artikulációs, sem pedig percepciós szinten nem jelent különösebb 

problémát, ez a jelenség elhanyagolható. 
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30. táblázat  

Magánhangzó-használat, Susanne, F#2 

 a á e é i/í o/ó ö/ő u/ú ü/ű össz 

Ney 0 0 3 

(50%) 

2 

(33%) 

1 

(17%) 

0 0 0 0 6 

Ney_2 0 0 2 

(33%) 

2 

(33%) 

2 

(33%) 

0 0 0 0 6 

Vidor 1 

(17%) 

1 

(17%) 

1 

(17%) 

2 

(33%) 

0 0 0 0 1 

(17%) 
6 

Dallos_1 1 

(17%) 

1 

(17%) 

2 

(33%) 

0 0 1 

(17%) 

0 0 1 

(17%) 
6 

Dallos_2 1 

(17%) 

1 

(17%) 

2 

(33%) 

0 0 1 

(17%) 

0 0 1 

(17%) 
6 

Köteles 1 

(17%) 

1 

(17%) 

2 

(33%) 

0 0 1 

(17%) 

0 0 1 

(17%) 
6 

Romhányi 1 

(17%) 

1 

(17%) 

2 

(33%) 

0 0 1 

(17%) 

0 0 1 

(17%) 
6 

 

A következő hangmagasság (fisz2, 27. táblázat) esetén sajnos csak hat hang 

megfelelőit tudtam vizsgálni, így ott tényleges következtetésekbe nem bocsátkozom.  

31. táblázat  

Magánhangzó-használat, Susanne, G2 

 a á e é i/í o/ó ö/ő u/ú ü/ű össz 

Ney 1 

(8%) 

0 2 

(17%) 

5 

(42%) 

0 4 

(33%) 

0 0 0 12 

Ney_2 2 

(17%) 

0 1 

(8%) 

5 

(42%) 

0 4 

(33%) 

0 0 0 12 

Vidor 0 1 

(8%) 

4 

(33%) 

2 

(17%) 

1 

(8%) 

0 3 

(25%) 

1 

(8%) 

0 12 

Dallos_1 0 3 

(25%) 

6 

(50%) 

2 

(17%) 

1 

(8%) 

0 0 0 0 12 

Dallos_2 0 3 

(25%) 

6 

(50%) 

2 

(17%) 

1 

(8%) 

0 0 0 0 12 

Köteles 1 

(8%) 

3 

(25%) 

5 

(42%) 

2 

(17%) 

1 

(8%) 

0 0 0 0 12 

Romhányi 0 4 

(33%) 

3 

(25%) 

1 

(8%) 

1 

(8%) 

0 3 

(25%) 

0 0 12 

 

A Susanne szerepénél vizsgált utolsó hangmagasság, a G2 esetén (28. táblázat) a 

hangok száma újfent nem érte el a küszöbértéket (15), de még ennél a magas hangnál sem 

tapasztalhatjuk azt, hogy az énekes számára kényelmes, illetve a hallgató percepciójának 

előnyös á hangzó használata előtérbe került volna – ez alól talán a Romhányi-szöveg jelent 
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egyedül kivételt. Az esetek többségében az e vagy akár az é hangzó előfordulása is 

magasabb, pedig ez már egy (mezzo)szoprán számára is olyan magasság, ahol a hangképzés 

mellett már nehéz figyelni a helyes artikulációra.    

32. táblázat  

Magánhangzó-használat, Figaro, C1 

 a á e é i/í o/ó ö/ő u/ú ü/ű össz 

Ney 2 

(29%) 

2 

(29%) 

0 0 2 

(29%) 

1 

(14%) 

0 0 0 7 

Ney_2 1 

(14%) 

0 1 

(14%) 

2 

(29%) 

3 

(43%) 

0 0 0 0 7 

Vidor 1 

(14%) 

0 1 

(14%) 

0 0 4 

(57%) 

1 

(14%) 

0 0 7 

Dallos_1 0 0 0 1 

(14%) 

0 4 

(57%) 

2 0 0 7 

Dallos_2 0 1 

(17%) 

1 

(17%) 

1 

(17%) 

0 2 

(33%) 

1 

(17%) 

0 0 6 

Köteles 0 0 1 

(14%) 

2 

(29%) 

0 3 

(43%) 

1 

(14%) 

0 0 7 

Romhányi 0 0 0 1 

(14%) 

0 4 

(57%) 

2 

(29%) 

0 0 7 

  

Bár Figaro C1-es hangmagasságához (29. táblázat) is túl kevés elem tartozik, az 

mindenképpen kiderül a táblázatból, hogy ha lenne is tendencia, akkor az az adatok tanúsága 

szerint nem valószínű, hogy az á használata felé mutatna.  

33. táblázat  

Magánhangzó-használat, Figaro, C#1 

 a á e é i/í o/ó ö/ő u/ú ü/ű össz 

Ney 1 

(25%) 

2 

(50%) 

0 0 0 1 

(25%) 

0 0 0 4 

Ney_2 2 

(50%) 

2 

(50%) 

0 0 0 0 0 0 0 4 

Vidor 1 

(25%) 

2 

(50%) 

0 0 0 1 

(25%) 

0 0 0 4 

Dallos_1 1 

(25%) 

2 

(50%) 

0 0 0 1 

(25%) 

0 0 0 4 

Dallos_2 1 

(25%) 

2 

(50%) 

0 0 0 1 

(25%) 

0 0 0 4 

Köteles 1 

(25%) 

2 

(50%) 

0 0 0 1 

(25%) 

0 0 0 4 

Romhányi 1 

(25%) 

2 

(50%) 

0 0 0 1 

(25%) 

0 0 0 4 
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Susanna fisz2 hangmagasságához hasonlóan Figaro fisz1 értékéhez is túl kevés elem 

tartozik (30. táblázat), így itt következtetésekkel semmiképpen sem élek. 

34. táblázat  

Magánhangzó-használat, Figaro, D1 

 a á e é i/í o/ó ö/ő u/ú ü/ű össz 

Ney 6 

(38%) 

2 

(13%) 
0 0 4 

(25%) 

4(25%) 0 0 0 16 

Ney_2 7 

(44%) 

2 

(13%) 
0 1 

(6%) 

2 

(13%) 
4 

(25%) 

0 0 0 16 

Vidor 7 

(44%) 

1 

(6%) 

4 

(25%) 

2 

(13%) 

1 

(6%) 
0 1 

(6%) 

0 0 16 

Dallos_1 5 

(31%) 

2 

(13%) 
6 

(38%) 

1 

(6%) 
0 2 

(13%) 

0 0 0 16 

Dallos_2 5 

(31%) 
3 

(19%) 

6 

(38%) 

1 

(6%) 
0 0 1 

(6%) 

0 0 16 

Köteles 5 

(31%) 
3 

(19%) 

6 

(38%) 

2 

(13%) 
0 0 0 0 0 16 

Romhányi 5 

(31%) 

2 

(13%) 

4 

(25%) 

2 

(13%) 

1 

(6%) 

2 

(13%) 

0 0 0 16 

 

Figaro magas fekvésű hangjai közül a D1 az egyetlen (31. táblázat), ahol az elemszám 

meghaladja az általam felállított küszöbértéket. Amint azt a vastagon szedett adatok is 

mutatják, a kapott eredmény változatos képet mutat. Az a, á, e, é, i/í, o/ó hangzók 

előfordulása mind mutat valamilyen irányú eltérést a spontán magyar beszédet jellemző 

előfordulásukhoz képest, de az eltérés iránya szövegenként változó. Így például a két Dallos 

és a Köteles-féle változatban az e-k előfordulási aránya magasabb, ezzel szemben a Ney és 

az Ney_2 szövegekben ez a magánhangzó nem is jelenik meg. Pontosan fordított a helyzet 

az i/í hangzópáros esetén: ezek száma a két Dallos és a Köteles szövegekben nulla, míg a 

Ney-változatban a szokásosnál nagyobb előfordulást mutatnak. 

Tendencia azonban nem figyelhető meg, nem vonható le olyan következtetés, 

miszerint akár egy szövegváltozat is ebben a magasságban a nyitottabb képzésű hangok 

használata felé mozdulna el, vagy minimalizálni akarná a percepció szempontjából kétes 

hangzókat. 
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35. táblázat  

Magánhangzó-használat, Figaro, F1 

 a á e é i/í o/ó ö/ő u/ú ü/ű össz 

Ney 0 0 0 0 4 

(100%) 

0 0 0 0 4 

Ney_2 0 0 0 0 4 

(100%) 

0 0 0 0 4 

Vidor 0 0 0 0 4 

(100%) 

0 0 0 0 4 

Dallos_1 0 0 0 0 4 

(100%) 

0 0 0 0 4 

Dallos_2 0 0 0 0 4 

(100%) 

0 0 0 0 4 

Köteles 0 0 0 0 4 

(100%) 

0 0 0 0 4 

Romhányi 0 0 0 0 4 

(100%) 

0 0 0 0 4 

 

A Figaro részéről a jelenetben kiénekelt legmagasabb hang, azaz az F1 elemszáma 

olyannyira kevés, hogy itt a 100%-os előfordulás esetén sem érdemes következtetéseket 

levonni (32. táblázat).  

A fenti 29-35. táblázatok kifejezetten a két tárgyalt szereplő magas hangjai alatt 

énekelt magánhangzókat mutatják be. Annak ellenére, hogy az elemzett részben énekelt 

valamennyi hangra készítettem az előbbieknek megfelelő táblázatot, azok részletes 

bemutatásától eltekintek, hiszen elsősorban magas fekvésben játszik fontos szerepet az, hogy 

milyen magánhangzót kell az énekesnek kimondania. Az alacsonyabb fekvésű hangok 

kapcsán a korábban bemutatott 28. táblázat eredményeit érdemes szem előtt tartani, hiszen 

az tartalmazza az általános magánhangzó-használathoz képest tapasztalt eltérések összesített 

adatait.  

Összességében elmondható, hogy bár az egyes szövegek magánhangzó-használata 

időről időre mutat eltérést a spontán magyar beszédben tapasztaltaktól, az tendenciát, 

tudatosságot nem mutat. Amint az az összefoglaló táblázatból is nyilvánvaló, az egyes 

szövegek nem konzisztensen használták alacsonyabb vagy magasabb arányban az egyes 

magánhangzókat, hanem véletlenszerűen.  

Azt gondolom, hogy az általánostól való eltérést az okozhatta, hogy a fordítók kezét 

számos limitáció kötötte meg (pl. szótagszám), és ennek betartása mellett nem feltétlenül 
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azokat a szavakat használták, amelyek az első, mondhatni ’természetes’ megoldást 

képviselték volna, ezért billenhetett át hol az egyik, hol a másik oldalra a magánhangzók 

előfordulása. 

Bár a tudatos magánhangzó-használat mind az énekesek, mind pedig a hallgatóság 

szempontjából előnyös lenne, elsősorban az egyes szerepeknek megfelelő magas 

hangfekvésekben, ezt a szövegek egyikénél sem tapasztalhatjuk, azaz feltételezhető, hogy a 

magánhangzók és a percepció, valamint a magánhangzók és az énekelhetőség kapcsolatával 

a szövegek alkotói nem voltak tisztában.  

A zenei elemzés minden összetevőjét szem előtt tartva megállapítható, hogy az idő 

előrehaladtával az egyes változatok általában valamivel jobb énekelhetőségi ismérveket 

mutatnak. Ez elsősorban a szöveg és a zene ritmusának egymáshoz közelítésében figyelhető 

meg leginkább, hiszen míg például a Ney-változat sok nyakatekert, a magyar nyelv számára 

idegen megoldásra kényszeríti az énekeseket, addig a Romhányi-szöveg kifejezetten jól 

énekelhető. Ami a Vidor-fordítás egyes átdolgozásait illeti, az eredmények alapján azok (az 

említett Romhányi-változat kivételével) jelentős énekelhetőségi szempontú javulást nem 

eredményeztek. Sőt, a Köteles-szöveg eredményei rosszabbak, mint az annak minden 

valószínűség szerint kiindulási alapul szolgáló Vidor-változaté.  

Ha külön megvizsgáljuk a szövegmódosításokat (amelyeket már a nyelvészeti elemzés 

során is áttekintettem), látható, hogy azok vagy az esetleges korábbi archaizálást próbálják 

megszüntetni (pl. mily vs. milyen, gyöngyöm vs. párom), vagy a rendezéshez kívánják 

igazítani a szöveget (kalap vs. ruha vs. fátyol), vagy a magyar nyelvben szokásoshoz 

próbálják a hangutánzó szavakat igazítani (pl. hu-hú vs. bim-bam, pling-pling vs. csin-csin). 

A többi apróbb módosítás (pl. bántson vs. rágjon, ma kimondjuk vs. ha kimondjuk) könnyen 

lehet, hogy véletlen elírás, elhallás eredménye, vagy esetleg csak annak a megnyilvánulása, 

hogy a szöveg átdolgozója mindenképpen szeretett volna valamiféle módosítással élni, 

ugyanis ezek sem szövegkohéziós, sem pedig énekelhetőségi szempontból nem indokoltak. 

Mindezek alapján elmondható, hogy a szövegátdolgozások többsége (Dallos_1, Dallos_2, 

Köteles) énekelhetőségi szempontból pozitív változást nem hozott a kiindulásként vett 

Vidor-változathoz képest. Összességében az énekelhetőségi ismérvek alapján a vizsgált 

opera fordításának három szakaszáról beszélhetünk. Ezek közül az első a Ney-fordítás, ami, 
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bár távol áll a tökéletestől, több esetben kifejezetten jó megoldásokat is felmutat. Ezt a 

Vidor-féle változat követi, ami nyilvánvalóan előrelépést jelent. Nem csupán abból a 

szempontból, hogy ez már az egész operát felöleli, hanem élvezeti értékét tekintve is. Nem 

véletlen, hogy évtizedekig ez volt a Figaro házassága a magyar közönség számára. 

Végezetül Romhányi Ágnes átdolgozása a legjobban énekelhető szöveg; ebben már 

felismerhető a zene tudatos és értő követése, megvalósítása a szövegben, de, amint arra a 

vizsgálat is rámutat, számos olyan énektechnikai szempont van, amit nyilvánvalóan ez a 

szöveg sem vett egyáltalán figyelembe (pl. magánhangzó-használat magas fekvésben, h 

hangzó).   
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7. Konklúzió 
 

Dolgozatomban az operafordítás jellegzetességeinek, nehézségeinek, a lexikai kohézió 

fontosságának és valamint az énekelhetőség képviselte kihívásoknak bemutatását tűztem ki 

elsődleges célul, továbbá ezeken keresztül rá kívántam mutatni a fordítási tevékenység olyan 

szempontjaira is ezen érdekes, ámde kevéssé ismert műfajon keresztül, amelyekről ritkábban 

esik szó. Úgy vélem, hogy a hét énekelhető, két feliratozási célt szolgáló, valamint egy 

nyersfordítás és az eredeti változat összehasonlító elemzését követően mindenképpen 

közelebbi képet kaphatunk nemcsak a magyar operafordításról, hanem általában véve a 

fordítói munkáról is. Nagyon szerencsésnek tartom, hogy lehetőségem nyílt az olasz eredeti 

alapján született első ismert magyar szövegváltozattal kezdődően egészen az egyik legújabb, 

Romhányi-féle szövegig végigkövetni a fordítások alakulását, olyan köztes változatok 

segítségével is, amelyek nyilvánvalóan egy korábbi célnyelvi megvalósulás átdolgozását 

jelentették. Ennek segítségével ugyanis nyomon lehetett követni azt, hogy előrelépést 

jelentenek-e bármilyen szempontból az egyes feldolgozások, illetve hogy betartanak-e a 

fordítók valamilyen tudatosan megállapított szempontrendszert.   

Most, visszautalva a dolgozat kiindulási pontjához, áttérek a hipotézisek ellenőrzésére. 

 

7.1. Az első hipotézis ellenőrzése 

  

Az éneklehető operafordítások fordítói elsősorban a szöveghűséget tartják szem előtt a 

célnyelvi szövegváltozat elkészítésekor. 

A szöveghűség jelen dolgozatban a mondanivaló hű továbbítását, tolmácsolását 

jelenti, szemben a szószintű egyezéssel. A lexikai kohézióvizsgálat, bár szószintű 

kapcsolatokat keres, kifejezetten alkalmas arra, hogy az elemzett szöveg diskurzív értékét 

kimutassa, azaz kiemelje a makropropozíciókat, más szóval a szöveg hangsúlyos mondatait. 

Sajnos a fordítók egy része nem a mondanivaló, azaz forrásnyelvi szöveg makroszintű 

tartalmának továbbítását, hanem a szószinten megjelenő elemek tolmácsolását tartja 

feladatának, ami kohéziót nélkülöző, a célnyelvi olvasó/hallgató számára mind nyelvileg, 

mind pedig tartalmilag zavaros mondatokat eredményezhet. 
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Az elemzések alapján megállapítható, hogy a fordítók számára valóban a 

szöveghűség előnyt élvezett a zenei szempontokkal szemben, bár ez a szöveghűség nem 

minden esetben egyezett meg a fent körvonalazottakkal. A lexikai kohézióvizsgálat 

eredményei általában hasonló eredményt hoztak, makroszinten a lényegi mondanivaló közül 

ugyanazok a propozíciók jelentek meg – még ha nem is azonos súllyal. Bár a fordítások 

többségében megjelenik az, hogy Figaro méregeti az új szobát, Susanne ruhát próbál, 

konkrétan az, hogy esküvőre készülnek és miért nem annyira előnyös a gróf terve, már nem 

minden változatban kerül makroszintre.  

A nem mondanivaló, hanem szóalapú szöveghűség megjelenésére is láthatunk példát 

néhány változatban. Ezeknél a szövegeknél a „szöveghűség” a fordítók (és a rendezők) 

számára gyakran annyira fontos, hogy egyes esetekben még olyan alapvető módosításokra 

sem kerítenek sort, ami kívánatos lenne. Erre kitűnő példa a fátyol vs. kalap(ka) esete. Az 

olasz forrásnyelvi szöveg ugyanis kalapról beszél, ami a fordítások közül többen így is 

maradt, még akkor is, ha az adott rendezés (például az aktuálisan a MÁO-ban futó) fátylat 

ad a menyasszony, Susanne fejére. Ez a szintű szöveghűség véleményem szerint teljesen 

felesleges, ráadásul zavaró hatással lehet a nézőkre.  

A probléma minden bizonnyal abból fakad, hogy egyrészt egyes fordítók félnek 

rugalmasan kezelni a forrásnyelvi szöveget, és olyan mondatokat, kifejezéseket is 

meghagynak benne, ami a magyar olvasó számára nem illeszkedik a jelenethez, és ahelyett, 

hogy segítené a mű befogadását, éppen ellenkezőleg, megnehezíti azt. Erre példaként 

szolgálhat a rabszolgám vagy kifejezés, ami egyértelműen kilóg a magyar fordításból 

Nádasdy feliratában; ezt nyilvánvalóan lehetett volna szabadabban is fordítani, amint arra 

találunk is példát több másik változatban (pl. Romhányi feliratában: Úgy lesz minden, ahogy 

mondom...?!). Másrészt ez a jelenség arra is rámutat, hogy a magyar operafordítás 

gyakorlatára egyelőre még nem kimondottan jellemző az előadás alkotói közti szélesebb 

értelemben vett együttműködés. Ha ugyanis rendszeresen együtt dolgoznának a fordítók, 

feliratozók, rendezők és énekesek, akkor a szövegek mindig harmóniában lennének az 

aktuális rendezéssel, annak esetleges új vonásaival, hangsúlyaival, a feliratok 

kiegyensúlyozottan követnék az eseményeket, se nem túl sok, se nem túl kevés információt 

(sort, mondatot) továbbítva a közönségnek, és végezetül az énekesek szájába is 

énektechnikai szempontból alkalmas szöveg kerülhetne. 
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A szöveghűség kapcsán a másik végletre, azaz a túl szabad fordításra is találhatunk 

példát az elemzett változatok közül (Köteles). Ebben az esetben a fordító kifejezetten 

modern, humoros kívánt lenni (személyi edző, parlamenti képviselő említése a szövegben). 

Ez alapvetően nem jelentene problémát, ha a szöveg egysége, koherenciája megmaradna. 

Ezt úgy érhette volna el a fordító, ha a teljes szöveget ennek szellemében alkotta volna meg, 

hiszen akkor a szükséges kohézió megvalósulhatott volna. Ehelyett a vizsgált változatban a 

fordító bizonyos részeket meghagyott korábbi fordításokból, és csupán néhány helyre szúrta 

be saját modern megközelítésű mondatait, ami egyrészt a kohézió hiányát, másrészt 

hullámzó regiszterszerkezetet eredményezett. Ez a nézők számára a befogadást megnehezíti, 

és még az egyébként akár ötletes megoldásokat is erőltetett ízűvé teszi.  

A szöveghűséggel szemben az énekelhetőség áll, mint fordítástechnikai aspektus 

(legalábbis az énekelhető fordítások esetében). Ezt az szempontot, pontosabban 

szempontrendszert az elemzés alapján a fordítók csak kevéssé tudták figyelembe venni, és a 

szótagszámon kívül még az olyan alapvető területekre sem fordítottak általában figyelmet, 

mint a megfelelő ritmizálás, vagy éppen a h hangzó használatának redukálása. Ennek 

megfelelően tehát az énekelhető változatoknál egyértelműen a szöveghűség volt a fordítók 

szeme előtt lebegő elsődleges szempont, még akkor is, ha azt nem feltétlenül értelmezték 

valamennyien megfelelően. 

A felirat céljából készült változatoknál a szöveghűség szempontjából elsősorban a 

mennyiségi limitációk jelentik a kihívást. Bár csak két feliratot vizsgáltam dolgozatomban, 

azok két ellentétes megközelítést képviseltek. Míg Nádasdy a mennyiség redukálására és a 

precíz, gyakran akár szószinten megjelenő szöveghűségre egyaránt hangsúlyt fektetett, 

addig Romhányi a zenei szempontokat is szem előtt tartotta. Bár ez utóbbi nem feltétlenül 

tűnik szükségszerűnek, a lexikai elemzés eredményei azt mutatják, hogy a diskurzív érték 

megtartása eredményesebb a zenei szempontok figyelembevétele mellett, hiszen akkor – a 

sokak által feleslegesnek tartott – ismétlések részleges megtartásával a lexikai kohézió is 

jobban érvényesülhet. Ezáltal a nézők kétszeresen is nyernek: a szöveg jobban közvetíti a 

mondanivalót, ráadásul harmóniában van a zenével is, teljesebb műélvezetet téve lehetővé. 

Összességében tehát elmondható, hogy a szöveghűség a fordítók számára valóban 

elsődleges szempont volt, és még ha nem is valósult meg tökéletesen, mindenképpen 
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megelőzte az énekelhetőségi kritériumokat. Ez egyben arra is enged következtetni, hogy a 

fordítók számára a zene versus szöveg ’versenyből’ a szöveg került ki győztesen. 

 

7.2. A második hipotézis ellenőrzése 

 

Az énekelhető operafordítások fordítói a zenei szempontok közül csupán a szótagszámot 

veszik általánosságban figyelembe. 

A zenei elemzés alapján elmondható, hogy a vizsgált szempontok többségét a 

fordítók nagy valószínűséggel nem ismerték, vagy azokra már nem volt lehetőségük 

figyelmet szentelni. A szótagszám megtartása természetesen alapkövetelmény; ezt szinte 

valamennyi változat szigorúan betartotta. A kivételt a Ney, valamint a Ney_2 változatok 

jelentik, ezeknél ugyanis több esetben nem sikerült a fordítónak a kellő szótagszámot elérnie 

a CNy-i szövegben. Ezt a hiányosságot azonban felismerték, és ebből kifolyólag állt elő az 

az érdekes helyzet, hogy egyes szövegrészek kapcsán prózai előadásmódot javasoltak az 

énekeseknek. Azt gondolom, hogy ez önmagában jelentős tény, hiszen rámutat arra, hogy 

már az operafordítás ezen kezdeti szakaszában is tisztában voltak a fordítók azzal, hogy a 

zene érinthetetlen, és nem kívánták azt átdolgozni vagy átdolgoztatni a fordítás során 

felmerült nehézségeik miatt. Ez természetesen önmagában kevés, hiszen a szóban forgó két 

változat nyilvánvalóan nem eredményez tökéletes operaélményt, hiszen (néhány kivételtől 

eltekintve, pl. Varázsfuvola) az operáknak minden egyes során éneklésre szánták a szerzők, 

nem prózai előadásra. 

 A hipotézisben megfogalmazottakkal szemben az elemzés azt mutatja, hogy a 

szótagszámon túl a ritmikai jellemzők azok, amiket a fordítók – lehetőségeikhez mérten – 

megpróbálnak visszaadni. Bár az első két változatban ezen a téren rengeteg hiányosságot és 

kitekert megoldást találhatunk, már az 1926-os Vidor-változat is ritmikailag elfogadhatónak 

tekinthető. Egy említett párhuzammal élve ez a fordítás jobban tükrözi a magyar nyelv 

természetes lüktetését, mint az eredetileg is magyar nyelven született Bánk bán. 

 Az énekelhető operafordítások fordítói tehát a zenei szempontok közül elsősorban a 

szótagszámra, emellett pedig (lehetőségeikhez mérten) a ritmikai aspektusokra fordítanak 

figyelmet. A kettő közül az első mára kötelező elvárásként fogalmazódott meg (tehát a 



 

 
 

      
239 

 

 

 

szótagszámbeli eltéréseket általában nem tolerálják a szakma képviselői), ezzel szemben a 

másik inkább olyan kívánság szintjén jelenik meg, amit érdemes lenne elérni, de ha nem 

sikerül, az még tolerálható.  

 Úgy vélem, fontos tény, hogy a ritmus szerepére egyre nagyobb hangsúly kerül, 

hiszen, amint arra a dolgozat példái is rávilágítanak, percepciós szempontból a szövegritmus 

és a zenei ritmus egyeztetése kiemelkedő fontossággal bír. 

 

7.3. A harmadik hipotézis ellenőrzése 

 

Az énekelhető operafordítások fordítói nincsenek tisztában a magán- és mássalhangzók 

megválasztásának, illetve a szavak természetes ritmusának fontosságával. 

 A zenei elemzés eredményei alapján, amint arra a második hipotézis ellenőrzésekor 

már kitértem, a szövegritmus és a zenei ritmus egyeztetése egyre inkább a figyelem 

középpontjába kerül az operafordítók munkája során. A vizsgált változatok közül minden 

bizonnyal már Vidor Dezső is figyelmet szentelt ennek a szempontnak, Romhányi Ágnes 

pedig saját bevallása szerint is kifejezetten figyelt a zene és a szöveg ritmikájának 

harmonizálására. Bár Csákovics Lajos munkáit a dolgozatom nem tárgyalta, ő is arról 

számolt be, hogy a ritmus elsődleges szempont számára, és valahányszor énekelhető 

fordítást készít, a kottában olvasható ritmussal folyamatosan összeveti a szöveget, nehogy 

zavaros, félreérthető szöveget kapjon a hallgató akkor, amikor már zenével együtt szólal 

meg a magyar nyelvű változat. 

 Ezzel szemben, ami akár a magán-, akár a mássalhangzók megválasztását illeti, a 

vizsgálati eredmények szerint ezek nem jelentenek a fordítók számára olyan szempontot, 

amit figyelembe kellene venni. A magánhangzók elsősorban magas hangfekvés esetén 

történő megfelelő megválasztása fontos percepciós tényező, de kétségtelenül ennek a 

szempontnak a figyelembe vétele számos esetben lehetetlen feladat elő állítja a fordítót. Az 

tehát nem feltétlenül jelentene problémát, ha a magánhangzó-használat terén a fordítások 

hiányosságokat mutatnak, azonban az elemzés alapján arra a következtetésre jutottam, hogy 

a célnyelvi szövegek megalkotói ennek a kívánalomnak még a meglétével sincsenek 
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tisztában, így nem meglepő, hogy teljesen véletlenszerű a magánhangzók alkalmazása, 

legyen szó akár alacsony, akár magas fekvésről. 

 Ezzel szemben a hangzótorlódások és a h hangzó indokolatlan használatának 

elkerülése olyan szempontok, amelyek sokkal egyszerűbben megvalósíthatók lennének. 

Ezzel szemben az eredmények nem tükrözik azt, hogy az idővel, a tapasztalat növekedésével 

és az operafordítás tudatosabb megközelítésével párhuzamosan az ilyen jellegű hibák 

eltűnnének a fordításokból. Sőt, több olyan példával is találkozhattunk, ahol például 

könnyedén elkerülhető lett volna a h hangzó használata (l. Figaro első mondata, amiben méri 

a szobát), de mégsem történt meg.  

 Mindezek alapján levonható az a következtetés, hogy a magyar operafordítók a 

hipotézisben szereplő szempontok közül a ritmus fontosságával egyre növekvő mértékben 

tisztában vannak, ezzel szemben nem ismerik a magán-, illetve mássalhangzók 

énektechnikai jelentőségét, továbbá az is ismeretlen számukra, hogy a magánhangzók 

megválasztása jelentősen növelheti vagy ronthatja a percepciós szintet, főként, ha magas 

fekvésről van szó.  

 

7.4. A negyedik hipotézis ellenőrzése 

 

Az idő előrehaladtával fejlődési tendencia figyelhető meg mind a szövegkohézió, mind 

pedig az énekelhetőség szintjén. 

 A lexikai vizsgálatok alapján a hipotézis első része nem nyert igazolást. Az 

énekelhető fordítások többsége makroszinten hasonlóképpen tükrözi a mű vizsgált részének 

fő mondanivalóját, az abban foglalt információkat, és, érdekes módon, hangsúlyosabban, 

mint az olasz eredeti. Az átdolgozások vonatkozásában meglepő eredmény, hogy 

statisztikailag az újabb változatok rosszabb képet mutattak (egy makropropozícióra eső 

ismétléskötelék, mondatonkénti makropropozíciók aránya), mint a kiindulásul szolgáló 

szövegek (Ney, Vidor).  

Az énekelhető változatokkal szemben a két felirat a lexikai kohézió szempontjából 

jelentős eltérést mutat. Míg a Romhányi-felirat mindkét mutató esetében több énekelhető 
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változatnál is jobban teljesít, addig a Nádasdy-fordítás ezzel ellentétes képet mutat. Ez 

valószínűleg a fordítók megközelítésének eltérő jellegéből adódik, hiszen szemben 

Nádasdyval, aki rövid, tömör megfogalmazásával a történések és tényszerű dolgok 

visszaadására törekedett, Romhányi azt is célul tűzte ki, hogy, hasonlóan az énekelhető 

változatokhoz, a szöveg és a zene között a feliratban is meglegyen egy bizonyos fokú 

összhang, ami az ismétlések alkalmazásához, valamint egyértelműen erősebb lexikai 

kohézióhoz vezet. 

 A kohéziós eredményekkel szemben az énekelhetőségi ismérvek vizsgálata már 

mutatott némi előrelépést, bár, amint arra kitértem, az lényegében csak a ritmikai szempontot 

érintette. 

 A negyedik hipotézisből ennek megfelelően az első állítás nem nyert igazolást, tehát 

nem figyelhető meg egyértelmű fejlődési tendencia az idő előrehaladtával szövegkohéziós 

szinten, ellenben énektechnikai szempontból a hipotézis helytállónak bizonyult, hiszen ha 

minden aspektust nem is vesznek figyelembe a fordítók, a ritmika fontossága mostanra 

valóban tudatosításra került. 

 

7.5. Zárszó, kitekintés 

 

 Dolgozatomban az operafordítást vizsgáltam nyelvészeti és énekelhetőségi 

szempontból Mozart-da Ponte Figaro házassága című operájának 7 énekelhető, 2 

feliratozási célú és 1 nyersfordításának elemzésén keresztül. A fordítás alakulásának több 

mint 150 évet felölelő történetének áttekintésének segítségével megpróbáltam rávilágítani a 

magyar operafordítás gyakorlatának, valamint fejlődésének jellegzetességeire. 

 Az elemzés eredményeiből egyértelműen látszik, hogy a magyar operafordításból, 

legyen szó akár énekelhető, akár feliratozási célokat szolgáló szövegről, egyelőre még 

hiányzik a tudatos, specifikusan meghatározott kívánalmak, ismérvek alapján meghatározott 

megközelítés. Az egyes fordítók teljesen egyedi, önkéntes módon választják meg a fordítás 

szempontjait, és általában csupán a legalapvetőbb szempontokat veszik figyelembe kötelező 

jelleggel (szótagszám). Sajnos az is nyilvánvalónak tűnik az eredményekből, hogy a fordítók 

többsége nem rendelkezik kellő háttérismerettel az énektechnikát illetően, így a 
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fordításokban gyakori az énekesi szempontból megvalósíthatatlan fordítási megoldások 

jelenléte. 

 Véleményem szerint mindenképpen kívánatos lenne szakmai alapokon nyugvó 

módszertant kidolgozni az operafordítás gyakorlatához, ugyanis annak hiányában a 

színpadra kerülő művek sem az énekesek, sem pedig a közönség igényeinek nem tesznek 

eleget. Részben talán ebből is fakad az a tendencia, hogy napjainkban számos operatársulat 

(és énekes) elzárkózik attól, hogy anyanyelvű előadásokat adjon elő, annak ellenére, hogy 

egy anyanyelven elhangzó előadás (már amennyiben mind a fordítás, mind pedig az énekes 

szövegmondása is megfelelő) nagyobb élvezeti értéket nyújthat a közönségnek, az énekes 

számára pedig magasabb szintű beleélést tehet lehetővé. 

 A dolgozatban ismertetett eredmények egyetlen opera, a Figaro házassága és annak 

is csupán egyetlen jelenetének elemzésén alapulnak. Ennek megfelelően mindenképpen 

szükség lenne további vizsgálatok elvégzésére más művekkel, akár nagyobb korpusszal és 

egyéb nyelvkombinációkban. Mindezek ellenére úgy gondolom, hogy a jelen dolgozat jó 

kiindulási alapul szolgálhat későbbi kutatásokhoz, és segíthet abban, hogy a 

fordítástudomány eddig némiképp elhanyagolt szegmense nagyobb figyelmet kapjon, és így 

hozzájárulhasson az operafordítás minőségi javulásához, következtetésképpen az előadott 

darabok magasabb élvezeti értékéhez. 
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http://www.magyarulbabelben.net/works/de/Goethe,_Johann_Wolfgang_von/Der_Erlk%C3%B6nig/hu/10888-A_r%C3%A9mkir%C3%A1ly
http://www.magyarulbabelben.net/works/de/Goethe,_Johann_Wolfgang_von/Der_Erlk%C3%B6nig/hu/10888-A_r%C3%A9mkir%C3%A1ly


 

 
 

      
252 

 

 

 

A dolgozatban vizsgált Figaró-fordítások adatai 

 

Ney = Ney Ferenc fordítása, OSZK, ZBK 187/B. 

Ney_2 = ismeretlen fordítás, OSZK, ZBK 187/B. 

Dallos_1 = ismeretlen fordító munkája; a kotta a MÁO kottatárában található 17-2/99 

leltári szám alatt; felhasználása a MÁO szíves hozzájárulásával  

Dallos_2 = ismeretlen fordító munkája; a kotta a MÁO kottatárában található 17-2/99 

leltári szám alatt; felhasználása a MÁO szíves hozzájárulásával  

Köteles = ismeretlen fordító munkája; a kotta a MÁO kottatárában található 17-2/81 leltári 

szám alatt; felhasználása a MÁO szíves hozzájárulásával  

Nádasdy = Nádasdy Ádám publikálatlan, feliratozási célból készített fordítása; 

felhasználása a MÁO szíves hozzájárulásával 

Romhányi (nyersfordítás) = Romhányi Ágnes nyersfordítása a MÁO kottatárából (leltári 

számmal nem rendelkezik); felhasználása a szerző szíves hozzájárulásával 

Romhányi (énekelhető) = Romhányi Ágnes publikálatlan énekelhető fordítása; 

felhasználása a szerző szíves hozzájárulásával  

Romhányi (felirat) = Romhányi Ágnes publikálatlan, feliratozási célból készített fordítása; 

felhasználása a szerző szíves hozzájárulásával  

Vidor = Vidor Dezső énekelhető fordítása; 

http://www.tarjangz.eu/libretto/szovegek/figaro.doc, valamint saját tulajdonú kotta 
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Mellékletek 
 

1. melléklet 

Az olasz eredeti 

 

Cinque... dieci.... venti... trenta... 

trentasei...quarantatre 

Cinque... dieci.... venti... trenta... 

trentasei...quarantatre 

 

Ora sì ch'io son contenta; 

sembra fatto inver per me. 

Guarda un po', mio caro Figaro, guarda 

un po', mio caro Figaro, guarda un po', 

guarda un po', 

guarda adesso il mio cappello, guarda 

adesso il mio cappello, guarda un po', 

mio caro Figaro, guarda adesso il mio 

cappello, il mio cappello, il mio cappello. 

 

Sì mio core, or è più bello, 

sembra fatto inver per te, sembra fatto 

inver per te, sì mio core, or è più bello, sì 

mio core, or è più bello, sembra fatto 

inver per te, per me, per me,  

 

Ah, il mattino alle nozze vicino 

quanto è dolce al mio/tuo tenero sposo 

questo bel cappellino vezzoso 

che Susanna ella stessa si fe', che 

Susanna ella stessa si fe', Susanna, ella 

stessa, che Susanna ella stessa si fe', 

stessa si fe’, stessa si fe’, che Susanna 

ella stessa si fe'. 

 

Cosa stai misurando,  

caro il mio Figaretto? 

 

 

Io guardo se quel letto 

che ci destina il Conte 

farà buona figura in questo loco. 

 

E in questa stanza? 

 

Certo: a noi la cede 

generoso il padrone. 

 

Io per me te la dono. 

 

E la ragione? 

 

La ragione l'ho qui. 

 

Perché non puoi 

far che passi un po' qui? 

 

Perché non voglio. 

Sei tu mio servo, o no? 

 

Ma non capisco 

perché tanto ti spiace 

la più comoda stanza del palazzo. 

 

Perch'io son la Susanna, e tu sei pazzo. 

 

Grazie; non tanti elogi! Guarda un poco 

se potriasi star meglio in altro loco. 
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Se a caso madama 

la notte ti chiama, madama ti chiama 

din din din din; in due passi 

da quella puoi gir. 

Vien poi l'occasione 

che vuolmi il padrone, che vuolmi il 

padrone 

don, don don don; in tre salti  

lo vado a servir. 

 

Così se il mattino 

il caro Contino, il caro, il caro contino 

din din din din; e ti manda 

tre miglia lontan, 

din din don don don don; a mia porta 

il diavol lo porta, 

ed ecco in tre salti .., ed ecco,  in tre salti, 

din din, don don. 

 

Susanna, pian, pian, Susanna, pian, pian, 

Susanna, pian, pian, pian, pian, pian, 

pian, pian, pian, pian, pian. 

 

 

Ascolta ... 

 

Fa presto ... 

 

Se udir brami il resto, se udir brami il 

resto, 

discaccia i sospetti 

che torto mi fan. 

 

Udir bramo il resto, udir bramo il resto, 

i dubbi, i sospetti 

gelare mi fan. 

 

Discaccia i sospetti, i sospetti, i sospetti. 

I dubbi, i sospetti gelare mi fan, i dubbi, i 

sospetti gelare mi fan, i dubbi, i sospetti 

gelare mi fan, gelare, gelare mi fan, 

gelare, gelare mi fan, gelare mi fan, 

gelare mi fan, gelare mi fan. 

Discaccia i sospetti, i sospetti, i sospetti, 

discaccia i sospetti, che torto mi fan, che 

torto, che torto mi fan, che torto, che torto 

mi fan.Discaccia i dubbi,  i sospetti. 

 

Or bene; ascolta, e taci! 

 

Parla: che c'è di nuovo? 

 

Il signor Conte, 

stanco di andar cacciando le straniere 

bellezze forestiere, 

vuole ancor nel castello 

ritentar la sua sorte, 

né già di sua consorte, bada bene, 

appetito gli viene ... 

 

E di chi dunque? 

 

Della tua Susanetta 

 

Di te? 

 

Di me medesma; ed ha speranza, 

che al nobil suo progetto 

utilissima sia tal vicinanza. 

 

Bravo! Tiriamo avanti. 

 

Queste le grazie son, questa la cura 

ch'egli prende di te, della tua sposa. 

 

Oh, guarda un po', che carità pelosa! 
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Chetati, or viene il meglio: Don Basilio, 

mio maestro di canto, e suo mezzano, 

nel darmi la lezione 

mi ripete ogni dì questa canzone. 

 

Chi? Basilio? Oh birbante! 

 

E tu credevi 

che fosse la mia dote 

merto del tuo bel muso! 

 

Me n'ero lusingato. 

 

Ei la destina  

per ottener da me certe mezz'ore... 

che il diritto feudale... 

Come? Ne' feudi suoi 

non l'ha il Conte abolito? 

 

Ebben; ora è pentito, e par che tenti 

Riscattarlo da me. 

 

Bravo! Mi piace: 

Che caro signor Conte! 

Ci vogliam divertir: trovato avete... 

Chi suona? La Contessa. 

 

Addio, addio, Figaro bello ... 

 

Coraggio, mio tesoro. 

 

E tu, cervello.
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2. melléklet 

Ney-féle szövegváltozat 

 

FIGARO 

Öt ez, ez tíz, ez húsz, harminc, 

és ez negyven, igen, megyen. 

 

SUSANNE 

Óh, de nézd meg, kedves Figaró, ez a 

fejdísz milyen szép! 

Úgy-e mily pompásan áll! 

 

FIGARO 

Ez öt 

 

SUSANNE 

Óh, de nézd meg, kedves Figaróm, 

 

FIGARO 

Ez tíz, 

 

SUSANNE 

Óh, de nézd meg, kedves Figaróm, 

 

FIGARO 

Ez húsz, 

  

SUSANNE 

Oh, de nézd, 

 

 

FIGARO 

Harminc, 

 

SUSANNE 

Az új kalapom hogy áll fejemen! 

 

FIGARO 

És ez negyven, 

 

SUSANNE 

Nézd, hogyan áll fejemen; 

 

FIGARO 

Így jó leszen! 

 

SUSANNE 

Nézd meg, nézd meg, kedves Figaró, 

jól áll-e az új kalap, jól áll-e az új kalap 

nekem! 

 

FIGARO 

Látom, édes, drága lányka, 

jól és szépen illik rád, jól és szépen illik 

rád! 

 

SUSANNE 

Óh, nézd csak! 
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FIGARO 

Látom, látom! 

 

SUSANNE 

Óh, nézd csak! 

 

FIGARO 

Óh, drága lányka! 

 

SUSANNE 

Óh, de nézd meg és figyelve 

 

SUSANNE, FIGARO 

No de nézd meg és figyelve,  

szép-e rajt’ a rózsaszál, 

pompás, pompás, 

Éltem legszebb napja lészen, 

Amidőn azt mondod nékem az oltárnál: 

Édes szívem, holtomiglan a tied. 

 

FIGARO 

Susanna! 

 

SUSANNE 

Figaro! 

 

FIGARO 

Susanna! 

 

 

SUSANNE 

Mindörökre! 

 

SUSANNE, FIGARO 

Holtomiglan a tiéd, 

Csak a tiéd, csak a tiéd, 

Holtomiglan csak a tiéd! 

 

SUSANNE 

De mit méregetsz oly buzgón, 

aranyos Figaróm? 

 

FIGARO 

Azt nézem, elfér-e majd ebben 

A szobában az a szép ágy, 

melyet a gróf úr nekünk ajándékoz. 

 

SUSANNE 

Ebben a szobában? 

 

FIGARO 

Úgy van, minékünk adja a nagylelkű gróf 

úr! 

 

SUSANNE 

Pedig ez nekem nem kell! 

 

FIGARO 

Elment az eszed? 
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SUSANNE 

Elment ám a tiéd! 

 

FIGARO 

Node, mért nem költözhetnénk ide? 

 

SUSANNE 

Mert nincsen kedvem! 

Te vagy az úr a háznál, avagy én? 

 

FIGARO 

Nem értelek, édes! A palotában nincs több 

ilyen szép szoba egy se tán. 

 

SUSANNE 

Jobban látok, mint te, te vak vagy és buta. 

 

FIGARO 

Köszönöm, ez nagyon hízelgő! 

Ennél jobb szobát az egész házban nem 

fogsz találni! 

 

Jövőre ha éjjel a grófné csenget, 

Kling, kling! Kling, kling! 

Csak kettőt szökölsz, ott vagy legott. 

És hogyha az úrnak van még egy parancsa, 

Bum-bum! Bum-bum! 

Hármat lépve nyitom ajtaját! 

 

 

SUSANNE 

Megszólal vagy egyszer a csengettyű 

hangja, 

Kling, kling! Kling, kling! 

S téged a gróf mérföldnyire küld, 

Kling, kling! Bum-bum! Kling-kling! 

Csak hármat szökik, s az ördög elhozza  

És ő nálam terem itt! 

 

FIGARO 

Zsuzsánna, vigyázz! 

Zsuzsánna, vigyázz! 

 

SUSANNE 

Azonban, 

 

FIGARO 

Vigyázz! 

 

SUSANNE 

Hármat szökik, 

 

FIGARO 

Vigyázz! 

 

SUSANNE 

King, kling! 

 

FIGARO 

Vigyázz! 
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SUSANNE 

Bum-bum! 

 

FIGARO 

Vigyázz! 

 

SUSANNE 

De halld csak! 

 

FIGARO 

Végezz már! 

 

 

SUSANNE 

Kívánsz-e többet tudni, 

Kívánsz-e többet tudni, 

Kíméljen meg hát a te gyáva gyanúd.  

 

FIGARO 

Még többet is kell tudni, 

Még többet is kell tudni, 

Szívem máris kínozza sötét ború! 

 

SUSANNE 

De kíméljen meg engemet a te gyanúd! 

 

FIGARO 

Szívem máris kínozza sötét ború, sötét 

ború, 

szívem máris kínozza sötété ború, 

kínozza, kínozza a ború, kínozza a 

gyötrelmes ború. 

 

 

SUSANNE 

Ne bántson a gyanú, 

ne bántson a kétség! 

Gyanú szívedet ne bántsa, 

A kétség szívedet ne bántsa, 

ne bántson a gyanú meg a kétség! 

Halljad tehát 

 

FIGARO 

Hallom! 

 

SUSANNE 

A gróf megúnva  a szépeket a környéken 

vadászni, 

Zsuzsannára vetette most szemét, 

s azért engedi át nekünk e szobát. 

 

FIGARO 

S vajon kire? 

 

SUSANNE 

A te kis Susanne-odra! 

 

FIGARO 

Terád? 
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SUSANNE 

Úgy bizony, énrám! Abban bízik, 

hogy itt a közelben hamar célhoz is fog 

érni. 

 

FIGARO 

Hohó! Azt majd meglátjuk! 

 

SUSANNE 

Érted-e mostan már, mért oly nagylelkű, 

Mért akar ilyen közel lenni hozzánk? 

 

FIGARÓ 

Így vagyunk hát? Ily ravasz a gróf úr? 

 

SUSANNE 

Ezt ismétli nekem  mindennap Basilio, az 

a derék mester, 

ki egyszersmint a gróf szerelmi 

kalandjainak ügynöke. 

 

FIGARO 

No, várj Basilio! 

 

SUSANNE 

S te azt hívéd, jó fiú, hogy az ígért 

nászajándékot érdemeidnek köszönheted! 

 

FIGARO 

Bizony elég szolgálatot tettem a grófnak, 

hogy azt megérdemeljem. 

SUSANNE 

Egy kis félórát kér feleségedtől érte, 

Amolyan találkát! 

 

FIGARO 

Ej, hát a kegyúri jogról így mond le gróf 

úr? 

 

SUSANNE 

Úgy látszik, hogy megbánta, 

s újra akarja kezdeni, mégpedig velem! 

 

FIGARO 

Bravó, nagyszerű, milyen kegyes a gróf 

úr! 

Egy kis szórakozás kéne? Segítem benne! 

Ki csenget? A grófné? 

 

SUSANNE 

A grófné fölébredt. Isten veled, kedves 

Figaróm! 

 

FIGARO 

De csókot csak adsz előbb? 

 

SUSANNE 

Mit mondana holnap férjem, ha ma 

megcsókolnám kedvesemet. Isten veled! 

(El.)
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3. melléklet 

Ney_2 szövegváltozat 

 

FIGARO 

Három, öt, hat, tíz, húsz, harminc, 

és harminchat, így jó leszen. 

 

SUSANNE 

Nézd meg egyszer már, óh kérlek, e kalap 

mint áll fejemen, e kalap hogy áll nekem? 

 

FIGARO 

Három 

 

SUSANNE 

Nézd meg egyszer, kedves Figaró, 

 

FIGARO 

öt, hat 

 

SUSANNE 

Óh,  tekintsd meg, kedves Figaró, 

 

FIGARO 

tíz, húsz, 

  

SUSANNE 

Óh, tekintsd, 

 

 

FIGARO 

Harminc, 

 

SUSANNE 

Az új kalapom hogy áll fejemen! 

 

FIGARO 

És harminchat, 

 

SUSANNE 

Nézd, hogyan áll fejemen; 

 

FIGARO 

Így jó leszen! 

 

SUSANNE 

Nézd meg, nézd meg, kedves Figaró, 

jól áll-e az új kalap, jól áll-e az új kalap 

nekem! 

 

FIGARO 

Látom, kedves, drága lányka, 

a kalap mily szépen áll, a kalap mily 

szépen áll! 

 

SUSANNE 

Óh, nézd meg! 
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FIGARO 

Drága lányka! 

 

SUSANNE 

Óh, nézd meg! 

 

FIGARO 

Óh, drága lányka! 

 

SUSANNE 

No de nézd meg és figyelve 

 

SUSANNE, FIGARO 

Szép, dicső, pompás, felséges e kalap, a 

rózsaszál,  

pompás, pompás. 

Életem gyönyörű virága lesz azon nap 

boldogsága, 

amikor oltárnál mondom, holtomiglan a 

tiéd. 

 

FIGARO 

Zsuzsánna! 

 

SUSANNE 

Én a tiéd! 

 

FIGARO 

Én a tiéd! 

 

 

SUSANNE 

Én a tiéd! 

 

SUSANNE, FIGARO 

Holtomiglan a tiéd, 

A tiéd, a tiéd, 

Holtomiglan a tiéd! 

 

SUSANNE 

De mit méregetsz oly buzgón, 

aranyos Figaróm? 

 

FIGARO 

Egész jól el fogunk itt férni, babám! 

 

SUSANNE 

Csak nem ebben a szobában fogunk lakni? 

Hallatlan! 

 

FIGARO 

Mi bajod ezzel a szobával? Ügyes kis 

szoba, éppen most mértem ki az ágy 

helyét. remekül elfér. Aztán itt egész közel 

vagyunk a gróf úr szobájához. 

 

SUSANNE 

És te ennek örülsz? 

 

FIGARO 

Persze. Szeretem a kényelmet. 
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SUSANNE 

A gróf úr is. 

 

FIGARO 

Nem értelek. 

 

 

Jövőre ha éjjel a grófné csenget, 

Kling, kling! Kling, kling! 

Csak kettőt szökölsz, ott vagy legott. 

És hogyha a grófnak van még egy 

parancsa, 

Bum-bum! Bum-bum! 

Hármat lépve nyitom ajtaját! 

 

SUSANNE 

Megszólal vagy egyszer a csengettyű 

hangja, 

Kling, kling! Kling, kling! 

S téged a gróf mérföldnyire küld, 

Kling, kling! Bum-bum! Kling-kling! 

Csak hármat szökik, s az ördög elhozza  

És ő nálam terem itt! 

 

FIGARO 

Zsuzsánna, vigyázz! 

Zsuzsánna, vigyázz! 

 

SUSANNE 

Azonban, 

 

FIGARO 

Vigyázz! 

 

SUSANNE 

Hármat szökik, 

 

FIGARO 

Vigyázz! 

 

SUSANNE 

King, kling! 

 

FIGARO 

Vigyázz! 

 

SUSANNE 

Bum-bum! 

 

FIGARO 

Vigyázz! 

 

SUSANNE 

De halld csak! 

 

FIGARO 

Végezz már! 

 

 

SUSANNE 

Kívánsz-e többet tudni, 
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Kívánsz-e többet tudni, 

Kíméljen meg hát a te gyáva gyanúd.  

 

FIGARO 

Még többet is kell tudni, 

Még többet is kell tudni, 

Szívem már e pár szótól is szomorú! 

 

SUSANNE 

De kíméljen meg engemet a te gyanúd! 

 

FIGARO 

Szívem már e pár szótól is szomorú, 

szívem már e pár szótól is szomorú, 

e pár szótól is szomorú, szomorú. 

 

 

SUSANNE 

Ne bántson a gyanú, 

ne bántson a kétség! 

Gyanú szívedet ne bántsa, 

A kétség szívedet ne bántsa, 

ne bántson a gyanú meg a kétség! 

Halljad tehát 

 

SUSANNE 

Nahát! ha itt akarsz lakni, rögtön nézhetsz 

egy helyet annak a címeres agancsnak, 

ami ide pásszol az ágy fölé. 

 

 

FIGARO 

Csak nem akarsz megcsalni? 

 

SUSANNE 

Én nem, de a gróf úrban megvan a jó 

szándék. Hisz magad mondtad, hogy 

olyan közel van ide a szobája. 

 

FIGARO 

Azt gondolod? 

 

SUSANNE 

Úgy bizony, énrám! Abban bízik, 

hogy itt a közelben hamar célhoz is fog 

érni. 

 

FIGARO 

Hohó! Azt majd meglátjuk! 

 

SUSANNE 

Érted-e mostan már, mért oly nagylelkű, 

Mért akar ilyen közel lenni hozzánk? 

 

FIGARÓ 

Így vagyunk hát? Ily ravasz a gróf úr? 

 

SUSANNE 

Tudom. Basilio mester már jelentkezett is 

nálam a gróf úr megbízásából.  

 

FIGARO 
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És ezt te tűröd? 

 

SUSANNE 

Hát nem te akarsz itt lakni? Ez olyan 

kényelmes. Csak három lépés, és ott vagy 

a gróf úrnál. 

 

FIGARO 

És három lépés és ő itt van nálad. Jeles 

dolog. És én még azt hittem, hogy jó 

szolgálataimért adja a hozományt. Mit 

tudsz még? 

 

SUSANNE 

Egy kis félórát kér feleségedtől érte, 

Amolyan találkát! 

 

FIGARO 

Ej, hát a kegyúri jogról így mond le gróf 

úr? 

 

SUSANNE 

Úgy látszik, hogy megbánta, 

s újra akarja kezdeni, mégpedig velem! 

 

FIGARO 

Bravó, nagyszerű, milyen kegyes a gróf 

úr! 

Egy kis szórakozás kéne? Segítem benne! 

Ki csenget? A grófné? 

 

SUSANNE 

A grófné fölébredt. Futok! 

 

FIGARO 

Egy csókot! 

 

SUSANNE 

Ohó, mit mondana holnap férjem, ha ma 

megcsókolnám a kedvesemet.  

(Elfut balra.)
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4. melléklet 

Vidor-féle szövegváltozat 

 

FIGARO 

Öt ez, ez tíz, most húsz, harminc, 

harminchárom és harminchat. 

 

SUSANNE 

Tükröm is mutatja tisztán, 

ím, e fejdísz mily jól fest! 

 

FIGARO 

Öt ez 

 

SUSANNE 

Idenézz csak, kedves Figaróm, 

 

FIGARO 

Ez tíz, 

 

SUSANNE 

Idenézz csak, kedves Figaróm, 

 

FIGARO 

Ez húsz, 

  

SUSANNE 

Idenézz 

 

 

FIGARO 

Harminc, 

 

SUSANNE 

Idenézz ez a fejdísz milyen jól fest, 

 

FIGARO 

Harminchárom, 

 

SUSANNE 

Ez a fejdísz mily jól fest, 

 

FIGARO 

És harminchat. 

 

SUSANNE 

Idenézz csak, kedves Figaróm, 

Ím e fejdísz mily jól fest! 

 

FIGARO 

Látom, látom, édes gyöngyöm, 

Ím, e fejdísz mily jól fest! 

 

SUSANNE 

Nézd csak, nézd! 
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FIGARO 

Látom, látom. 

 

SUSANNE 

Nézd csak, nézd! 

 

FIGARO 

Én drága gyöngyöm! 

 

SUSANNE 

Célhoz érünk máma végre, 

 

SUSANNE, FIGARO 

Célhoz érünk máma végre, 

Melyért úgy epedtünk rég! 

Ím, itt a perc, itt a boldog, az isteni óra, 

Isten színe előtt ma kimondjuk: 

Mindörökre tiéd leszek én! 

 

FIGARO 

Susanne-om! 

 

SUSANNE 

Szerelmem! 

 

FIGARO 

Mindörökre! 

SUSANNE 

Mindörökre! 

 

SUSANNE, FIGARO 

Mindörökre tiéd leszek én, 

Csak a tiéd, csak a tiéd, 

Mindörökre tiéd leszek én! 

 

SUSANNE 

De mit méregetsz oly buzgón, 

aranyos Figaróm? 

 

FIGARO 

Azt nézem, elfér-e majd ebben 

A szobában az a szép ágy, 

melyet a gróf úr nekünk ajándékoz. 

 

SUSANNE 

Ebben a szobában? 

 

FIGARO 

Úgy van, minékünk adja a nagylelkű gróf 

úr! 

 

SUSANNE 

Pedig ez nekem nem kell! 

 

FIGARO 

Elment az eszed? 

 

SUSANNE 

Elment ám a tiéd! 
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FIGARO 

Node, mért nem költözhetnénk ide? 

 

SUSANNE 

Mert nincsen kedvem! 

Te vagy az úr a háznál, avagy én? 

 

FIGARO 

Nem értelek, édes! A palotában nincs több 

ilyen szép szoba egy se tán. 

 

SUSANNE 

Jobban látok, mint te, te vak vagy és buta. 

 

FIGARO 

Köszönöm, ez nagyon hízelgő! 

Ennél jobb szobát az egész házban nem 

fogsz találni! 

 

A grófné egy éjjel teérted ha csenget, 

Kling, kling! Kling, kling! 

Rögtön nála vagy, kettőt ha lépsz. 

És máskor, a grófnak majd én hogyha 

kellek, 

Bim, bam! Bim, bam! 

Egyet ugrom és ott termek én! 

 

SUSANNE 

S egy szép nap a csengettyű hogyha 

megszólal, 

Kling, kling! Kling, kling! 

Urad téged egy mérföldre küld, 

Kling, kling! Bim bam! Bim bam! 

És az ördög elhozza a grófot 

egy lépéssel hozzám… 

 

FIGARO 

Susanne-om, megállj! Susanne-om, 

megállj! 

 

SUSANNE 

Egy lépés, 

 

FIGARO 

Megállj! 

 

SUSANNE 

S ott lesz nálam, 

 

FIGARO 

Megállj! 

 

SUSANNE 

King, kling! 

 

FIGARO 

Megállj! 

 

SUSANNE 

Bim, bam! 
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FIGARO 

Megállj! 

 

SUSANNE 

Hadd szóljak! 

 

FIGARO 

No, szólj hát! 

 

 

SUSANNE 

Ne bánts rút gyanúval, 

ne bánts rút gyanúval, 

Úgy elmondok mindent,  

de mindent neked! 

 

FIGARO 

Elmondj rögtön mindent, 

elmondj rögtön mindent 

Mert szívem a kétségtől majd megreped! 

 

SUSANNE 

Ne bántson a gyanú, 

ne bántson a kéltség! 

 

FIGARO 

Mert szívem a kétségtől majd megreped, 

Jaj, mert ah, a szívem megreped, 

E szív megreped, e szív megreped. 

 

SUSANNE 

Ne bántson a gyanú, 

ne bántson a kétség! 

Gyanú szívedet ne bántsa, 

A kétség szívedet ne bántsa, 

ne bántson a gyanú meg a kétség! 

És most végre hallgass meg! 

 

FIGARO 

Hallom, de mondj el mindent! 

 

SUSANNE 

Nos hát, a gróf végre megunta 

a környék szépeit vadászni, 

ezután itt űzi majd a szerencsét. 

S itt valakire a gróf úr a szemét rá is vetette 

már. 

 

FIGARO 

S vajon kire? 

 

SUSANNE 

A te kis Susanne-odra! 

 

FIGARO 

Terád? 

 

SUSANNE 

Úgy bizony, énrám! Abban bízik, 

hogy itt a közelben hamar célhoz is fog 

érni. 
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FIGARO 

Hohó! Azt majd meglátjuk! 

 

SUSANNE 

Érted-e mostan már, mért oly nagylelkű, 

Mért akar ilyen közel lenni hozzánk? 

 

FIGARÓ 

Így vagyunk hát? Ily ravasz a gróf úr? 

 

SUSANNE 

Várj csak, a java most jön! 

Don Basilio, a jó zenemester, 

minden lében kanál, 

minden énekleckén ezt a nótát fújja 

fülembe. 

 

FIGARO 

Ah, Basilio? Várj csak, lurkó! 

 

SUSANNE 

S te azt hitted, hogy e szép hozományt 

ingyen adja a gróf úr neked? 

 

FIGARO 

Megszolgáltam biz' érte! 

 

SUSANNE 

Egy kis félórát kér feleségedtől érte, 

Amolyan találkát! 

 

FIGARO 

Ej, hát a kegyúri jogról így mond le gróf 

úr? 

 

SUSANNE 

Úgy látszik, hogy megbánta, 

s újra akarja kezdeni, mégpedig velem! 

 

FIGARO 

Bravó, nagyszerű, milyen kegyes a gróf 

úr! 

Egy kis szórakozás kéne? Segítem benne! 

Ki csenget? A grófné? 

 

SUSANNE 

Agyő, agyő, én drága Figaróm! 

 

FIGARO 

Ne félj semmit, kincsem! 

 

SUSANNE 

De résen légy te is! 

(Távozik.)

 

 

  



 

 
 

      
274 

 

 

 

  



 

 
 

      
275 

 

 

 

5. melléklet 

Dallos_1 szövegváltozat (részben átszerkesztett) 

 

Harminc, negyven, ötven, nyolcvan, nyolcvanhárom és nyolcvanöt  

Végre teljesül az álmom, végre minden rendbe jön, végre minden rendbe jön.  

Harminc. Negyven. Ötven. Nyolcvan. Nyolcvanhárom és nyolcvanöt. 

Idenézz, én kedves Figaróm, idenézz, én kedves Figaróm, idenézz, idenézz, ez a kalap milyen 

jól áll, ez a kalap milyen jól áll. 

Idenézz csak kedves Figaróm, ez az édes kicsi kalap milyen jól áll, milyen jól áll. 

Látom, látom, édes párom, végre minden rendbe jön, végre minden rendbe jön. 

Nézd csak, nézd!  

Látom-látom. 

Nézd csak, nézd! 

Én drága párom. 

Végre teljesül az álmom, végre teljesül az álom. Végre minden rendbe jön. 

Im itt a perc, itt a boldog, a régen várt óra, ó, hogy dobban szívem minden szóra.  

És hogy ez a kicsi fejdísz milyen jól áll, azt jelenti, Susanna tiéd. 

Susanna. Susanna. 

Mindörökre. Mindörökre. 

Azt jelenti, Susanna tiéd, mindörökre azt jelenti, Susanna tiéd, csak a tiéd, csak a tiéd, 

mindörökre csak a tiéd. 

De mit méregetsz oly buzgón, aranyos Figaróm? 

Azt nézem, elfér-e majd e szobában az a szép ágy, melyet a gróf úr nekünk ajándékoz. 

Ebben a szobában? 

Úgy van, minékünk adja a nagylelkű gróf úr! 

Pedig ez nekem nem kell! 

Elment az eszed? 

Elment ám a tiéd! 

No, de mért nem költözhetnénk ide? 

Mert nincsen kedvem! 

Te vagy az úr a háznál vagy én? 

Nem értlek, édes!  

A palotában nincs több ilyen kényelmes szoba egy se tán.  

Jobban látok, mint te, te vak vagy és buta 

Köszönöm, ez nagyon hízelgő! 

Ilyen jó szobát az egész házban nem fogsz találni. 

A grófné egy éjjel, teérted ha csenget, teérted ha csenget, kling-kling, kling-kling, rögtön nála 

vagy, kettőt ha lépsz. 

És máskor, a grófnak majd én hogyha kellek, majd én hogyha kellek, bim-bam, bim-bam, 

egyet ugrom és ott termek én! 

S egy szép nap a csengettyű hogyha megszólal, a csengettyű hogyha megszólal, kling-kling, 

kling-kling, urad téged egy mérföldre küld. 

bim-bam, bim-bam, és az ördög elhozza a grófot egy lépéssel hozzám. 

Susannom, megállj! Susannom, megállj! Susannom, megállj! 
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Egy lépés, s ott lesz nálam, kling-kling, bim-bam! 

Megállj! Megállj! Megállj! Megállj! 

Csak figyelj! 

De gyorsan!  

Most hallj végre mindent! Most hallj végre mindent! 

De bántanod érte neked nem szabad. 

No, mondj el hát mindent! No, mondj el hát mindent! 

E szörnyű gyanútól szívem megszakad.  

Ne bántson a gyanú! Ne bántson a kétség! 

E szörnyű gyanútól a szívem megszakad, e szörnyű gyanútól a szívem megszakad. 

Ne bántson a gyanú! Ne bántson a kétség! 

Ne bántson a kétség, gyanú szívedet ne bántsa, ne bántsa a kétség szívedet. 

E szörnyű gyanútól a szívem megszakad, szívem, szívem megszakad.  

És most hallgass meg végre.  

Hallom, de mondj el mindent.  

Nos hát, a gróf megunta, hogy a környékbeli lányok után járjon. Eztán itt űzi majd a 

szerencsét. 

valakire a gróf a szemét már rá is vetette. 

S vajjon kire? 

A te kis Susannodra! 

Terád? 

Úgy bizony, énrám!  

Abban bízik, hogy itt a közelben hamar célhoz is fog érni. 

Hohó, azt majd meglátjuk! 

Érted-e most már, mért oly nagylelkű, mért akar ilyen közelben lenni hozzánk? 

Így vagyunk hát? 

Ily ravasz a gróf úr? 

Várj csak, a java most jön! 

Don Basilio, a jó zenemester, minden lében kanál, minden énekleckén ezt a nótát fújja a 

fülembe. 

Ah, Basilio?  

Várj csak, fickó! 

S te azt hitted, hogy e szép hozományt ingyen adja a gróf úr neked? 

Megszolgáltam biz’ érte! 

Egy kis találkát, találkát kér menyasszonyodtól érte…az első éjszaka jogán 

Ej, hát a kegyúri jogról így mond le gróf úr? 

Úgy látszik, hogy megbánta, s újra akarja kezdeni, mégpedig velem! 

Nagyszerű, milyen kegyes a gróf úr! 

Egy kis szórakozás kéne? 

Segítek benne! 

Ki csenget? 

A grófné? 

Agyő, agyő, én drága Figaróm! 

Ne félj semmit, kincsem! 

De résen légy te is! 
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6. melléklet 

Dallos_2 szövegváltozat (részben átszerkesztett) 

Másfél, három, ez négy, öt még, négy és három, másfél meg öt. 

Végre teljesül az álmom, végre minden rendbe jön, végre minden rendbe jön.  

Másfél, három, ez négy, öt még, négy és három, másfél meg öt. 

Idenézz, csak kedves Figaróm, idenézz, csak kedves Figaróm, idenézz, idenézz, milyen 

fehér ez a fátyol, milyen fehér ez a fátyol. 

Idenézz csak kedves Figaróm, milyen fehér ez a fátyol, milyen fehér ez a fátyol. 

Látom, látom, édes párom, végre minden rendbe jön, végre minden rendbe jön. 

Nézd csak, nézd!  

Látom-látom. 

Nézd csak, nézd! 

Én drága párom. 

Végre teljesül az álmom, végre teljesül az álom. Végre minden rendbe jön. 

Im itt a perc, itt a boldog, a régen várt óra, ó, hogy dobban szívem minden szóra.  

És hogy ilyen fehér ez a fátyol, azt jelenti, Susanna tiéd. 

Susanna. Susanna. 

Mindörökre. Mindörökre. 

Azt jelenti, Susanna tiéd, mindörökre azt jelenti, Susanna tiéd, csak a tiéd, csak a tiéd, 

mindörökre csak a tiéd. 

De mit méregettél oly buzgón, aranyos Figaróm? 

Azt nézem, elfér-e majd e szobában az a szép ágy, melyet a gróf úr nekünk ajándékoz. 

Ebben a szobában? 

Úgy van, minékünk adja a nagylelkű gróf úr! 

Pedig ez nekem nem kell! 

Elment az eszed? 

Elment ám a tiéd! 

No, de mért nem költözhetnénk ide? 

Mert nincsen kedvem! 

Te vagy az úr a háznál vagy én? 

Nem értlek, édes!  

Ez egy kényelmes szoba, nem értem, miért nem tetszik neked?  

Mert én Susanna vagyok, te meg egy tökfej. 

Köszönöm, ez nagyon hízelgő! 

Hallgass énrám, ennél jobb szobát e házban nem találhatsz. 

A grófné egy éjjel, teérted ha csenget, teérted ha csenget, kling-kling, kling-kling, rögtön 

nála vagy, kettőt ha lépsz. 

És máskor, a grófnak majd én hogyha kellek, majd én hogyha kellek, bim-bam, bim-bam, 

hármat ugrom és ott termek én! 

S egy szép nap a csengettyű hogyha megszólal, a csengettyű hogyha megszólal, kling-

kling, kling-kling, urad téged egy mérföldre küld. 

bim-bam, bim-bam, és az ördög elhozza a grófot egy lépéssel hozzám. 

Susannom, megállj! Susannom, megállj! Susannom, megállj! 

Egy lépés, s ott lesz nálam, kling-kling, bim-bam! 
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Megállj! Megállj! Megállj! Megállj! 

Csak figyelj! 

De gyorsan!  

Most hallj végre mindent! Most hallj végre mindent! 

De bántanod érte neked nem szabad. 

No, mondj el hát mindent! No, mondj el hát mindent! 

E szörnyű gyanútól szívem megszakad.  

Ne rágjon a gyanú! Ne bántson a kétség! 

E szörnyű gyanútól a szívem megszakad, e szörnyű gyanútól a szívem megszakad. 

Ne bántson a gyanú! Ne bántson a kétség! 

Ne bántson a kétség, gyanú szívedet ne bántsa, ne bántsa a kétség szívedet. 

E szörnyű gyanútól a szívem megszakad, szívem, szívem megszakad.  

Na jól van, figyelj, de hallgass.  

Beszélj, pletykálj, mi újság.  

Nos hát, a gróf úr ráunt arra, hogy a környékbeli lányokra vadásszon, ezért itt kajtat, koslat, 

itthon próbál szerencsét. 

valakire a grófnak, jobb, ha figyelsz, már étvágya is támadt. 

S vajjon kire? 

A te kis Susannodra! 

Terád? 

Úgy bizony, énrám!  

Azt reméli, hogy e jó szoba fekvése segít majd a célhoz. 

Hohó, azt majd meglátjuk! 

Érted-e mostan már, mért oly nagylelkű, és hogy mért is akar közel lenni hozzánk? 

Így vagyunk hát? 

Ily ravasz a gróf úr? 

Várj csak, a java most jön! 

Don Basilio, a jó zenemester, minden lében kanál, minden énekleckén ezt a nótát 

fújdogálja a fülembe. 

Ah, Basilio?  

A gazfickó! 

S te azt hitted, hogy e szép hozományt ingyen adja a gróf úr neked? 

A talpát nyaltam érte! 

S ő csak egy félórácskát kér feleségedtől érte…, egy forró pásztorórát 

Ej, hát a kegyúri jogról így mond le gróf úr? 

Lemondott, de megbánta, s újra akarja kezdeni, mégpedig velem! 

Nagyszerű, milyen kegyes a gróf úr! 

Egy kis szórakozás kéne? 

Segítek benne! 

Ki csenget?  

A grófné? 

Agyő, agyő, én drága Figaróm! 

Ne félj, én drága kincsem! 

De résen légy te is! 



 

 
 

      
279 

 

 

 

7. melléklet 

Köteles-féle szövegváltozat (részben átszerkesztett) 

Másfél, három, ez négy, és még négy és három, másfél meg öt. 

Végre teljesül az álmom, végre minden rendbe jön, végre minden rendbe jön.  

Másfél, három, ez négy, és még négy és három, másfél meg öt. 

Idenézz, én kedves Figaróm, idenézz, én drága Figaróm, figyelj már, na mit szólsz, ez a 

ruha milyen jól áll, ez a ruha milyen jól áll. 

Figyelj rám, én édes Figaróm, ez a pántos selyem ruha milyen jól áll, ugye milyen jól áll.. 

Látom, látom, édes párom, végre minden rendbe jön, végre minden rendbe jön. 

Nézd csak, nézd!  

Látom-látom. 

Nézd csak, nézd! 

Én drága párom. 

Végre teljesül az álmom, végre teljesül az álom. Végre minden rendbe jön. 

Im itt a perc, itt a boldog, a régen várt óra, ó, hogy dobban szívem minden szóra.  

És hogy ez a kicsi ruha milyen jól áll, azt jelenti, Susanna tiéd. 

Susanna. Susanna. 

Mindörökre. Mindörökre. 

Azt jelenti, Susanna tiéd, mindörökre azt jelenti, Susanna tiéd, csak a tiéd, csak a tiéd, 

mindörökre csak a tiéd. 

Lássuk, mit számolgat ilyen nagyon az én gazdag Figaróm? 

Azt nézem, mennyi a pénzünk, sok bútort kell még vennünk, hogy otthonossá tegyünk ezt 

a jó kis szobát. 

Pont ezt a szobát? 

Úgy van, minékünk adja a nagylelkű főnök! 

Nahát ez nekem nem kell! 

Nahát, mondd miért nem? 

Mert nem, ennyi és kész! 

Nem tud már követni a józan ész. 

Megvan az okom. 

Bízol-e bennem vagy sem? 

Nem értlek, édes!  

Hiszen te is jól tudod, ennél jobb szoba nincsen a házban.  

Tényleg nincs, csakhogy én gondolkodom, te meg csak beszélsz. 

Ez most jól esett! 

Hallgass meg, és te is imádni fogod ezt az új helyet. 

A grófné, ha baj van, hív téged éjjel-nappal, hív téged éjjel-nappal, pling-pling, pling-

pling, kettőt lépsz csak, s már nála is vagy. 

A grófnál, ha gond van, ő szól rögtön, nyomban, ő szól rögtön, nyomban hu-hú, hu-hú, 

ugrom hármat és nála vagyok! 

Egy éjjel a gróf úr, ha szórakozni óhajt, a gróf úr, ha szórakozni óhajt, plim-plim, plim-

plim, előbb téged majd messzire küld. 

hu-hú, hu-hú, és az ördög elhozza a grófot egy lépéssel hozzám 

Susannom, megállj! Susannom, megállj! Susannom, megállj! 
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Egy lépés, s ott lesz nálam, kling-kling, bim-bam! 

Megállj! Megállj! Megállj! Megállj! 

Csak figyelj! 

Na, mondjad!  

Most elmondok mindent, most elmondok mindent, 

de bíznod kell bennem, ahogy még soha. 

No, mondj el hát mindent! No, mondj el hát mindent! 

Bizalmam tebenned elszállt má’ tova.  

Ne rágjon a gyanú! Ne bántson a kétség! 

E szörnyű gyanútól a szívem megszakad, e szörnyű gyanútól a szívem megszakad. 

Ne rágjon a gyanú! Ne bántson a kétség! 

Ne bántson a kétség, gyanú szívedet ne bántsa, ne bántsa a kétség szívedet. 

E szörnyű gyanútól a szívem megszakad, szívem, szívem megszakad.  

Na, jól van, figyelj, de hallgass!  

Beszélj, pletykálj, mi újság?  

A képviselő úr, sajtóbotránytól rettegve, vadászterületét az Ország Házából otthonába 

tette,  

pedig azt minden férfi tudja, bármennyire is finom, vagyis csinos, nem lövünk házinyúlra.  

Kire vadászik, kire? 

A te kis Susannodra! 

Terád? 

Úgy bizony, énrám!  

Azt reméli, hogy e jó szoba fekvése segít majd célhoz érni. 

Brávó, mondjad csak tovább! 

Érted-e most már, mért oly nagylelkű, és hogy miért is akar közel lenni hozzánk? 

Így vagyunk hát? 

Ily ravasz a gróf úr? 

Várj csak, a java most jön! 

Don Basilio, a jó zenemester, minden lében kanál, minden énekleckén ezt a nótát fújja a 

fülembe. 

Ah, Basilio?  

Várj csak, fickó! 

S te azt hitted, hogy e nászajándékot ingyen adja a gróf úr neked? 

Megszolgáltam biz’ érte! 

Néhány extra személyi edzést vár tőlem cserébe a munkáltató jogán. 

Ej, a szexuális zaklatás csúnya ügy, gróf úr? 

Csúnya, de izgi, és ő szereti az izgalmas szórakozást! 

Nagyszerű, milyen kegyes a gróf úr! 

Egy kis szórakozás kéne? 

Segítek benne! 

Ki csenget?  

Susanna? 

Fejezd be a gróf rántottáját, kellek! 

Hol is tartják a mérget? 

Csak okosan, kérlek! 
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8. melléklet 

Romhányi-féle nyersfordítás (részben átszerkesztett) 

Öt…tíz…húsz…harminc…harminchat…negyvenhárom… 

Most már igen, már tetszik, mintha nekem teremtették volna; 

Nézd csak, drága Figaróm, nézd most a kalapomat. 

Igen szívem, most már szebb, olyan, mintha neked teremtették volna. 

Ó, közel már a lakodalom napja, 

Milyen öröm hát az én drága hitvesemnek / a te drága hitvesednek e bájos kis kalap, 

melyet Suzanna készített magának. 

Mit méricskélsz, drága Figarókám? 

Azt nézem, hogy az ágy, mit nekünk szánt a gróf, jól mutat-e ezen a helyen? 

Ebben a szobában? 

Bizony; kegyesen átengedte nekünk az uraság. 

Én – a magam részéről – lemondok róla. (neked adom) 

S mi okból? 

Az oka (eszem) itt van. 

Hát miért nem intézed úgy, hogy jusson belőle kicsi ide is? 

Mert nem akarom. 

Hisz szolgám vagy, vagy nem? 

De…még mindig…nem értem, mi kifogásod van a palota legkényelmesebb szobája 

ellen? 

Az, hogy én Suzanna vagyok, te pedig megbolondultál. 

Köszönöm: ne vidd túlzásba a hízelgést; 

nézd inkább, nem lesz-e jobb itt, ezen a helyen. 

Ha netán az úrnő éjjel hívna, bim-bim: két lépés, és nála teremsz. 

Aztán meg az következik, hogy engem akar a gazda, bam-bam: három ugrással megyek 

szolgálni én. 

Így aztán, ha reggel a drága Grófocska bim-bim, majd elküld téged, három mérföldnyire 

innen, 

bam-bam az ördög az én ajtómhoz vezérli, 

bam-bam; s lám, három ugrással… 

Suzanna, csak lassan. 

Figyelj csak! 

Mondd hát, gyorsan! 

Ha tudni akarod a többit is, űzd el a gyanút, ami sértene engem. 

Hallani akarom a többit is, 

a kétely, a gyanú megdermesztenek. 

Hát jó, figyelj és hallgass. 

Mondd hát, mi újság? 

A gróf úr, ki belefáradt, hogy idegen, külhoni szépségekre vadásszon, a kastélyban még 

bizony megkísértené a sorsot, 

de, s most jól vigyázz, nem ám a hitvesére fűlik a foga. 

Hát kire? 

A te kis Suzannádra. 
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Terád? 

Úgy bizony, énrám. 

és azt reméli, hogy e nemes tervhez felettébb kedvez majd ez a szomszédság (közelség). 

Bravo! Menjünk tovább! 

Ez hát a kegy, ezért a gondoskodás rólad és hitvesedről. 

Ó, nézd csak, milyen szúrós (szakállas) szívesség! 

Hallgass: most jön a java. 

Don Basilio, énekmesterem, s az ő mindenese, az éneklecke közben minden áldott nap 

eldalolja nekem ezt a nótát. 

Ki? Basilio?  

A gazember. 

Te meg még azt hitted, hogy a te csinos képednek köszönhető a hozományom? 

Ezzel hízelegtem magamnak (áltattam magam). 

Ő arra szánta, hogy kicsikarjon tőlem bizonyos félórákat… melyeket a földesúri jog… 

Hogy-hogy? 

Hát nem törölte már el birtokain a gróf? 

Az igaz, de már megbánta, s úgy látszik, épp énrajtam akarja behajtani most. 

Bravó! Ez tetszik! 

A drága Gróf úr! 

Múlatni akarunk, mi? 

megtalálta… 

Ki csenget? 

A Grófnő. 

Ég áldjon, ég áldjon…csodás Figarom. 

Bátorság kincsem (drágám). 

Neked is, te nagyeszű. 
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9. melléklet 

Romhány-féle énekelhető szövegváltozat (részben átszerkesztett) 

Harminc, negyven, ötven, nyolcvan, nyolcvanhárom és nyolcvanöt 

Végre teljesül az álmom, végre minden rendbe jön, végre minden rendbe jön.  

Harminc. Negyven. Ötven. Nyolcvan. Nyolcvanhárom és nyolcvanöt. 

Idenézz csak, kedves Figaróm, idenézz csak, kedves Figaróm, idenézz, idenézz. 

Ez a fejdísz milyen jól áll, ez a fejdísz milyen jól áll. 

Idenézz csak, kedves Figaróm!  

Ez a fejdísz milyen jól áll, ez a fejdísz milyen jól áll. 

Látom, látom, édes párom. 

Végre minden rendbe jön, végre minden rendbe jön. 

Nézd csak, nézd!  

Látom-látom. 

Nézd csak, nézd! 

Drága párom. 

Végre teljesül az álmom, végre teljesül az álom.  

Végre minden rendbe jön, végre minden rendbe jön. 

Végre teljesül az álmom.  

Végre minden rendbe jön, végre minden rendbe jön. 

Itt a boldog, a régen várt óra, megdobban a szívem e szóra.  

Isten színe előtt ha kimondjuk, mindörökkön tiéd leszek én! 

Itt a boldog, a régen várt óra, megdobban a szívem e szóra. 

Isten színe előtt ha kimondjuk, mindörökkön tiéd leszek én! 

Mindörökkön tiéd leszek én! 

Mindörökkön tiéd leszek én! 

Susanna. 

Susanna. 

Mindörökre. 

Mindörökre. 

Mindörökre tiéd leszek én, csak a tiéd, csak a tiéd.  

Mindörökre tiéd leszek én. 

Mindörökre tiéd leszek én, csak a tiéd, csak a tiéd.  

Mindörökre tiéd leszek én. 

De mit méregetsz oly buzgón, aranyos Figaró? 

Azt nézem, elfér-e majd e szobában az a szép ágy, melyet a gróf úr nekünk ajándékoz. 

Ebben a szobában? 

Úgy van, minékünk adja a nagylelkű gróf úr! 

Pedig ez nekem nem kell! 

Elment az eszed? 

Elment ám a tiéd! 

Node, mért ne költözhetnénk ide? 

Mert nincsen kedvem! 

Te vagy az úr a háznál vagy én? 

Nem értelek, édes!  

Ez egy kényelmes szoba, nem értem, miért nem tetszik neked. 
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Mert én Susanna vagyok, te meg egy tökfej. 

Köszönöm, ez nagyon hízelgő! 

Hallgass rám, ennél jobb szobát e házban nem találhatsz! 

A grófné egy éjjel, teérted ha csenget, teérted ha csenget, kling-kling, kling-kling! 

Rögtön nála vagy, kettőt ha lépsz. 

És máskor, a grófnak majd én hogyha kellek, majd én hogyha kellek, bim-bam, bim-bam! 

Egyet ugrom és ott termek én! 

S egy szép nap a csengettyű hogyha megszólal, a csengettyű hogyha megszólal, csin-csin, 

csin-csin! 

Urad téged egy mérföldre küld,  

Csin-csin, bim-bam, és az ördög elhozza a grófot egy lépéssel hozzám. 

Susanna, megállj!  

Susanna, megállj! 

Susanna, megállj! 

Egy lépés, s ott lesz nálam, csin-csin, bim-bam! 

Megállj!  

Megállj! 

Megállj! 

Megállj! 

Csak figyelj! 

Mondd gyorsan!  

Most hallj végre mindent!  

Most hallj végre mindent! 

De bántanod engem ám nem szabad. 

No, mondj el hát mindent!  

No, mondj el hát mindent! 

Megbénítja szívem a szörnyű gyanú. 

Ne bántson a kétely!  

Ne bántson a kétely! 

Megbénítja szívem a szörnyű gyanú.  

Megbénítja szívem a szörnyű gyanú. 

Ne bántson a kétely!  

Ne bántson a kétely! 

Ne bántsa kétely a szíved. 

Ne bántsa a kétely a szívedet. 

Ne bántsa a kétely a szívedet. 

Megbénítja szívem a szörnyű gyanú.  

A szívem. 

A szörnyű gyanú. 

A szívem. 

A szörnyű gyanú. 

A szörnyű gyanú. 

A szörnyű gyanú. 

A szörnyű gyanú. 

Na jól van, figyelj, de hallgass.  

Beszélj, mondj el mindent.  
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Nos hát, a gróf ráunt arra, hogy a környékbeli lányokra vadásszon.  

Eztán itt koslat, itthon próbál szerencsét. 

S valakire a grófnak… jobb, ha figyelsz… már étvágya is támadt. 

S vajon kire? 

A te kis Susannádra! 

Terád? 

Úgy bizony, énrám!  

Azt reméli, hogy a jó szoba fekvése segít majd célhoz érni. 

Hohó, azt majd meglátjuk! 

Érted-e végre már, miért oly nagylelkű?  

És hogy miért is akar közel lenni hozzánk? 

Így vagyunk hát? 

Ily ravasz a gróf úr? 

Várj csak, a java most jön! 

Don Basilio, a jó zenemester, minden lében kanál, minden énekleckén ezt a nótát fújogatja 

a fülembe. 

Ah, Basilio?  

A gazfickó! 

És te azt hitted, hogy e szép hozományt ingyen adja a gróf úr neked? 

Hisz megszolgáltam érte! 

S ezért ő csupán egy félórát kér tőlem, egy pásztorórát, az ősi szokás szerint. 

Ej, hát a kegyúri jogról így mond le a gróf úr? 

Lemondott, de megbánta, s újra akarja kezdeni, mégpedig velem! 

Bravó, nagyszerű, mily kegyes a gróf úr! 

Egy kis szórakozás kéne? 

Segítek benne! 

Ki csenget?  

A grófné? 

Agyő, agyő, kedves Figaró! 

Ne félj én drága kincsem! 

De résen légy te is! 
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10. melléklet 

Romhányi-féle felirat 

     Öt... tíz... húsz... harminc...     

      harminchat... negyvenhárom...      

    Nézd meg, szépen áll ez a fátyol,    

       illik hozzám, jó lesz így?        

Illik nékem, jó lesz így?                

                              - Ez öt... 

Ide nézz, kedves Figaróm!                

                        - ... meg tíz... 

Ide nézz, ugye jól áll ez a fátyol?      

- húsz...  harminchat... negyvenhárom... 

     Mondd meg, jól áll ez a fátyol?     

  

        Látom, látom, édes párom,        

      szépen áll, és jó lesz így...      

Nézd csak, nézd!                         

                         - Látom. Látom. 

Nézd, csak nézd!                         

                    - Csak ezt csodálom! 

        Végre teljesül az álmom,         

      más lesz ettől minden így...       

      Ó, a boldog óra nincs távol.       

      Más lesz immár minden mától!       

     Tiszta, mint a hó ez a fátyol.      

      Ezt Susanna csinálta meg így!      

Susanna?                                 

                           - Ő csinálta! 
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      Ezt Susanna csinálta meg így!      

  

    Mondd, mit méregetsz oly buzgón?     

  

   Azt nézem, elfér-e majd a szobában    

az ágyunk, amelyet a gróf úrtól kaptunk! 

Ebben a szobában?!                       

 - Úgy van! Ezt szánta nekünk a gróf úr! 

Köszönöm, nekem nem kell!                

                   - És vajon miért nem? 

          Megvan rá az okom...           

  

       Megtudhatnám, mi ez az ok?        

  

         Hogy... nincsen kedvem.         

   Úgy lesz minden, ahogy mondom...?!    

  Jó, de nem értlek. A palotában nincs   

     több ilyen kényelmes fészek...      

       Bizony, nem értesz valamit.       

          Vak vagy, vagy őrült!          

         Köszönöm a finom bókot!         

  

   Nézd meg kincsem, ennél jobb helyen   

          szoba sehol sincsen!           

       Ha tán késő éjjel a grófné        

            csenget érted...             

     Csak egy lépés és nála teremsz!     
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           És meglehet persze,           

       hogy engem hív a gazdám...        

     Egyet ugrom, és ott vagyok már!     

  

        S egy szép nap a csengőt         

          megrázza a gróf úr...          

      A drága, a drága kis gróf úr!      

  

    Elküld téged, hogy messzire járj!    

  

 Egy-két lépés és ott teremhet nálam...  

  

            Susanna, megállj!            

  

Pár lépés és ott van nálam...            

                     - Susanna, megállj! 

Csak figyelj!                            

                       - Mondd, gyorsan! 

      Nos, tudd meg, mi van még...       

  

De kérlek, ne vádolj, azt nem tűröm ám!  

            - No, mondd hát, mi van még! 

          De kérlek, ne kínozz,          

           azt nem bírom már!            

          De kérlek, ne vádolj!          

            Azt nem tűröm ám!            

          De kérlek, ne kínozz,          

           azt nem bírom már!            
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És most hallgass meg végre!              

         - Jól van! De mondj el mindent! 

   A gróf megunta, hogy a környékbéli    

           lányokra vadásszon.           

   Most itt próbál szerencsét helyben!   

  

    Na persze nem a grófné szoknyája     

              a célpont...               

Hanem kié?                               

                   - A te kis Susannádé. 

A tiéd?      - Abban bízik, hogy a dicső 

     tervhez ez a jó szomszédság kedvez. 

        Hohó! Azt majd meglátjuk!        

  

               Érted már,                

     miért oly nagylelkű a gróf úr?      

 îgy vagyunk hát! De ez már sok a jóból! 

  

       Várj csak! A java most jön!       

  

Don Basilio minden énekleckén ezt a      

nótát fújja a fülembe!     - A gazfickó! 

    S te azt hitted, hogy a hozományt    

     a két szép szemedért kaptad...      

         Büszke is voltam erre!          

  

    Egy kis találkát kér érte cserébe    

   a gróf úr... az első éjszaka jogán!   
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  Ej! Hát így mond le a kegyúri jogról?  

  

      Úgy látszik, megbánta, s újra      

     gyakorolná, mégpedig... velem.      

    Pompás! Milyen kegyes a gróf úr!     

  

        Egy kis szórakozás kéne?         

           Esküszöm, meglesz!            

          Ki csönget? A grófné!          

  

     Ég áldjon Figaro! Menj szépen!      

  

Fel a fejjel édes kincsem...             

                   - Te légy majd résen! 
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11. melléklet 

Nádasdy-féle felirat 

 

5… 10… 20… 36… 43. 

– Na, így már igazán tetszik, 

juj, de jól áll ez nekem! 

Nézz ide, drága Figaróm, 

nézd meg, a kalapkám hogy áll! 

– Igen, szívem, így sokkal szebb, 

juj, de jól áll ez neked! 

Ó, a menyegzőnk reggelén 

tetszik a lelkes vőlegénynek 

a bájos kicsi kalapocska, 

amit Susanna maga csinált. 

Mit méricskélsz,  

édes kis Figaróm? 

– Az nézem, hogy az ágy, 

amit kettőnknek szán a gróf, 

el fog-e férni kényelmesen. 

– Ebben a szobában? 

– Persze, ezt adja nekünk 

nagylelkűen az úr. 

–Tudod mit? Legyen a tiéd! 

– Nem kell?! S mi az oka? 

Az ok itt van az okos fejemben. 

– S miért nem tudod átadni ide? 

– Mert nem akarom és kész. 

Rabszolgám vagy, nem? 

– Nem értem, miért nem tetszik a szoba?! 

Az egész palotában ez a legjobb. 

– Mert én Susanna vagyok, 

te meg egy nagy bolond. 

– Köszönöm. Ne dicsérj ennyire. 

Gondolj bele, hogy volna-e 

számunkra ennél remekebb lakás? 

Ha netán a grófné 

hív téged éjjel: 

„csin-csin!”, egy lépés 

és csak átszaladsz. 

Aztán ha máskor 

engem hív a gróf úr: 

„bim-bam!”, egy ugrás, 

és már ott vagyok. 

– Aztán ha egy reggel 

a drága kis gróf úr: 

„csin-csin!”, téged elküld 

pár mérföldnyire, 

„bim-bam!”, az ajtómhoz 

hajtja az ördög: 

egy ugrás és itt van… 

– Susanna, csöndesen! 

– Idehallgass… 

– Mondd hamar! 

– Ha hallani akarsz mindent, 

verd ki a fejedből a gyanakvást, 

mely engem úgy sért. 

– Hallani akarok mindent: 
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a kétség, a gyanú jéggé fagyaszt. 

Nos, jó: akkor csönd, és figyelj. 

– Beszélj már: megtudtál valamit? 

– A gróf beleunt, hogy messze földön 

vadásszon magának szép lányokat, 

és újra itthon, a palotában 

akar szerencsét próbálni; 

de nem ám a feleségét 

kívánta meg nagy étvággyal… 

– Hanem kit? 

– A te kis Susannádat. 

– Téged?! 

– Engem bizony, és azt reméli, 

hogy e nemes tervéhez 

hasznos lesz a közelségünk. 

– Bravó! Halljuk tovább! 

– Ezért a kegy, a sok gondoskodás, 

mellyel elhalmoz téged 

és a menyasszonyodat. 

– Ezt nevezem nagylelkűségnek! 

– Várjál, most jön a legjobb: 

Don Basilio, az énektanárom 

(s egyben a gróf úr ügynöke) 

minden áldott énekórán 

ezt dalolja a fülembe. 

– Ki?! Basilio?! A gazember! 

– Miért, te mit hittél: 

miért ad nekem hozományt a gróf, 

tán a te két szép szemedért? 

– E hitben ringattam magam. 

– Azért adja, hogy kaphasson tőlem 

egy-egy félórácskát, 

amit a hűbéri jogszokás… 

– Hogyhogy? Hiszen azt a gróf 

eltörölte minden birtokán! 

– Igaz, de meg is bánta azóta, 

s velem akarja újra bevezetni. 

– Bravó! Kiváló! 

Milyen jóságos a gróf úr!... 

Hát játsszunk! Most olyat talált… 

Ki csönget? A grófné. 

– Viszlát, viszlát, Figaróm, szépségem! 

– Bátorság, édesem! 

– Te meg légy óvatos! 

 


