270

Fóris Ágota–Bérces Emese
SUMMARY
Szathmári, István

Zsigmond Simonyi and Hungarian orthography
The speaker first expressed his appreciation of the past ten years of Zsigmond Simonyi
spelling contests. Next, he pointed out the appropriacy of the choice of Simonyi’s name for that series of contests. The feature that he said both Simonyi’s oeuvre and the history of Hungarian orthography shared was ‘reality’. He pointed out that Simonyi’s greatest achievement had been that
he had raised the standards of the study of Hungarian to match those of the Finno-Ugric studies of
his day. Also, Simonyi had been a versatile scholar, working in almost every subdiscipline of linguistics. With respect to orthography, he had proposed some streamlining that was subsequently
adopted by Hungarian schools in 1903 but was not accepted by the Hungarian Academy of Sciences until 1922. The speaker then went on to characterise the current spelling system of Hungarian as alphabetic, Latin-based, phonemic, sense-reflecting and observant of actual usage. He mentioned the latest spelling manuals and expanded on the expected future of Hungarian orthography,
too.

A zenei szaknyelv és a zenei lexikográfia aktuális kérdései

Az utóbbi évtizedekben a zenei szaknyelv, ezen belül a zenei terminológia
vizsgálata több ok miatt az érdeklıdés középpontjába került. Részben azért, mert
a zene a népek közötti kulturális érintkezés egyik legfontosabb területe, másrészt
azért, mert ennek a szaknyelvnek a szisztematikus vizsgálata eddig indokolatlanul háttérbe szorult.
A zenei szaknyelv eddigi, korábbi vizsgálatának a legfontosabb és a legtöbbet kutatott területe a zenei szakszókincs. A zenei lexikográfia és ehhez kapcsolódva a zenei terminológia (esetenként zenei lexikológia néven) alig pár évtizede
keltette fel a nyelvész kutatók érdeklıdését, és különösen az utóbbi tíz-tizenöt
évben folyik aktív munka e területen. Angol, német, olasz nyelvterületen széles
körő vizsgálatok folynak a tárgykörben, fıleg a zenei terminusok több szempontú
győjtése, rendszerezése és nyelvészeti analízise zajlik. Zenei lexikográfiai mővek
(értelmezı szótárak, lexikonok, enciklopédiák, két- és többnyelvő szótárak) nagy
számban találhatóak; a velük foglalkozó tudományág azonban viszonylag fiatal
diszciplína. Az évtizedekkel ezelıtt megkezdett nagy lélegzető nemzetközi zenei
lexikográfiai projektek – amelyek nagy része most is folyik – egyúttal a zenei terminusok tanulmányozására is lehetıséget nyújtanak. A magyar zenei szaknyelvi
kutatások jóval elmaradnak a nemzetközi trendektıl annak ellenére, hogy a magyar
zene az elmúlt két évszázadban jelentıs helyet foglalt el a nemzetközi zenei életben.
Tanulmányunk azt célozza, hogy áttekintést adjunk a korábbi magyar zenei
szaknyelvi kutatásokról és azok eredményeirıl, valamint a napjainkban folyó nemzetközi kutatásokról. Ennek megfelelıen elıször a magyar zenei szaknyelvi vizsgálatokról írunk, és számba vesszük a fellelhetı magyar szakirodalmat. Ezt követıen
néhány magyar zenei szakszótárt elemzünk, amelyek egyrészt a korábbi munkálatok
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eredményei, másrészrıl a jelenkori kutatások forrásai lehetnek. A továbbiakban
a nemzetközi zenei lexikográfia keretében olyan, az informatika modern eszközeivel, szövegkorpuszok felhasználásával folyó kutató-fejlesztı munkákat mutatunk
be, amelyek interneten is elérhetı nagy adatbázisok elıállítását célozták meg. Ezek
az eredmények, valamint a fejlett informatikai eszközök hazai elérhetısége együttesen új lehetıségeket biztosít a magyar zenei szaknyelv kutatásában, az elektronikus korpuszok és szótárak elıállításában.
A magyar zenei szaknyelvrıl

A nyelvészet és a zene mindig több ponton kapcsolódott egymáshoz: elsısorban a prozódia és a verstan, valamint a fonetika területén – fıleg a nyelv zeneiségét,
melódiáját és ritmusát írták le a nyelvészek és zenetudósok (pl. Farkas 1993, Fónagy–
Magdics 1963, 1967, László 1961, 1985, Magdics 1963, Molnár 1954).
A magyar zenei szaknyelv és a magyar zenei terminológia elméleti kérdéseinek kutatásáról kevés információval rendelkezünk, annak ellenére, hogy több zenei
szakszótár és zenei címszavakat is tartalmazó köznyelvi szótár jelent meg. A magyar zenei terminusok rendszerezett – nyelvészeti szempontú – lejegyzése, rendszerezése, kutatása – tudtunkkal – nem történt még meg. Az újabb magyar nyelvészeti
szakirodalomban egyetlen, a zenei szaknyelvvel foglalkozó tanulmányt találtunk,
Szabó Zsolt A zenei szaknyelv néhány kérdése címmel a Magyar Nyelvırben
2000-ben megjelent dolgozatát (Szabó 2000). İ is azt írja dolgozata bevezetıjében:
„A témához kapcsolódó szakirodalom híján zenei témájú, illetve a szaknyelveket
általában tárgyaló munkákra és nyelvészeti kézikönyvekre támaszkodtam” (i. m. 32).
Írása elsısorban történeti szempontból, nyelvekhez kötve tárgyalja néhány terminus eredetét és változásának történetét, így például a zenei mőfajokat jelölıket
(szonáta, kantáta, szimfónia). Az egyes szavak eredetét keresve megállapítja, hogy
görög eredetőek a szimfónia, a melódia, a muzsika, a harmónia, latin eredetőek
például a tenor, a tempó, olasz eredető például az opera, a szonáta, az ária, az
allegro, largo, adagio stb. Lényeges megállapítása, hogy „a zenei szaknyelv gerincét – az idegen eredetőek közül – a görög-latin, olasz és német elemek képezik
a nemzetközi használatban is, igaz, néha az eredetitıl eltérı jelentéssel” (i. m. 45).
A dolgozat számos fontos és hasznos megállapítása mellett azonban arról is szólnunk kell, hogy a szerzı a zenei szaknyelvet a zenei lexikával azonosítja, tehát – címével ellentétben – ez a dolgozat a zenei lexika egy részét tárgyalja történetietimológiai szempontból. A szerzı tárgyalásmódja nem meglepı, hiszen körülbelül
az 1970-es évekig a szaknyelvi vizsgálatok a szakszókincs vizsgálatára korlátozódtak, csak az utóbbi évtizedekben kezdıdött meg a szakszövegek más szempontú jellegzetességeinek tanulmányozása (a terminológia általános kérdéseirıl
lásd részletesen Fóris 2005, 2007).
A korábban megjelent szakirodalmat átvizsgálva megállapítjuk, hogy a Pais
Dezsı szerkesztésében készült, a reformkor nyelvújítási irányzatait feldolgozó
hatalmas összegzı mőben nincs a zenével kapcsolatos tanulmány (Pais 1955). A társalgás nyelvét feldolgozó írásában T. Lovas Róza a mővészetek nyelvével nem
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foglalkozik (T. Lovas 1955). Kovalovszky Miklós tudományos nyelvrıl írott összefoglaló munkájában szerepel a verstan, poétika, a színház, dramaturgia, az irodalomtörténet – a zene azonban nem. Kovalovszky írja e tanulmányában, hogy „nemcsak
a magyar tudományos nyelvrıl általában, de a legtöbb tudományág mőszókincsének
történetérıl sincs jóformán elıtanulmány vagy összefoglaló munka” (Kovalovszky
1955: 240).
A nyelvújítás elıtti idıbıl fıleg hangszerneveket ismerünk (pl. bıgı, tárogató,
citera, duda, síp), illetve néhány zenei szakszót említenek a régi forrásokban (pl.
hangoslat, hangitsalo szerszamok) (Hexendorf 1951, Szabó 2000). A nyelvújítás
idején a zene nyelvét is megújították, errıl azonban kevés rendszerezett adat áll
rendelkezésünkre. A fellelt források többségükben szójegyzékek és szótárak, amelyekre mint különbözı kutatások forrásmunkáira találunk hivatkozást. Az alábbiakban ezekre a munkára hivatkozva röviden ismertetjük a korábban megjelent
forrásokra vonatkozó adatokat.
A magyar szótárirodalom a felvilágosodás korában és a reformkorban (Gáldi
1957) címő könyvben külön zenével foglalkozó részt nem találunk, de az egyes
elemzett szótáraknál a szerzı kiemeli, hogy melyekben találhatóak zenei terminusok. Különösen gazdag ilyen tekintetben a Barczafalvi Szabó Dávid Szigvárt
(1787) címő könyvéhez csatolt írói szójegyzék. Gáldi elemzi a gardon szót ’brúgó’
jelentésben, és a következı megjegyzést főzi hozzá: „Nyilván az a szó, melyet
ma gordon és gordonka változatban ismerünk” (i. m. 24), majd részletesen taglalja
a különféle alakváltozatokat és feltételezett jelentéseket. Megjelenik még Barczafalvinál a zongora, de még ’klávikordium’ jelentésben, valamint a bombora ’a legöregebbik hang a muzsikában’, a fúvora ’flóta, flauta’, a fojtongora ’fortepiánó’,
a tollongora ’spinétli’ és a szárnyongora ’fligel’ jelentésben (i. m. 26). A másik
nyelvújítás-korabeli írói szójegyzék, amely nagyobb számú zenei terminust tartalmaz, a Kazinczy Ferenc Bácsmegyey öszveszedett levelei (1789) címő könyvéhez csatolt szójegyzék, amely a szövegben elıforduló ismeretlenebb idegen szavak
jegyzékét tartalmazza. E szójegyzék pontos címe: Magyarázatja az esméretlenebb
szóknak. Nagyszámban szerepelnek benne a társas élet, fıleg a szalonélet szavai,
a mővészet különbözı ágai, a tánc, a zene, az irodalom és a színház területérıl.
A zenei szavak közül néhány példa: menüett ’muzsikai darab nevezete’, „flautravers (olvasd flotraver) és Oboa […] síp és furulya nemő instrumentumok”, Chorál
’templomi muzsika’, kóta, partitura, pult, Synfonia, vocale (i. m. 31–4).
Verseghy Ferenc Proludium címmel (1793) írta meg nagy visszhangot kapott
programiratát, amely az egész késıbbi magyar szótárirodalomnak irányt mutatott.
Verseghynek meggyızıdése volt, hogy a lexikográfia fellendülése nemzeti érdek.
Programjában tizenkét szakszótár tervét dolgozta ki, köztük javasolta az „Artium
Liberarium”, vagyis a szabad mővészetek témájú szótár elkészítését is. Elgondolása szerint a francia enciklopédia mintájára tömör szövegezéső enciklopédikus
szótárakat érdemes készíteni (Gáldi 1957: 130–4).
A 19. század második felében készült magyar nyelvő zenei szótárak adatai
Sági István bibliográfiájában (Sági 1922) a II. 16. pont alatt találhatóak. Összesen
három zenei mő szerepel benne: Zenészeti zsebszótár zenészek és mőkedvelık számára (Ráder 1867), A zene alapelmélete és az összhangzattan elemei, rövid mőszó-
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tárral (Berecz 1883) és Általános zene-mőszótár (Goll 1900). Nincs tudomásunk
azonban arról, hogy e szótárakat felhasználták volna a magyar zenei terminusok
vizsgálatára.
1902-ben jelent meg Szily Kálmán A nyelvújítás szótára címő mőve. Ebben
szerepelnek zenei terminusok is, így például maga a zene szó. Innen tudjuk, hogy
a zene szavunkat 1832-ben alkotta Helmeczy (NyÚSz. 1902).
A hangszerkészítés terminusainak tanulmányozására nyújt lehetıséget Frecskay Jánosnak az 1912-ben megjelent Mesterségek szótára címő mőve (Frecskay
2001/1912). Ez a munka két részbıl áll: az elsı része ötven iparág leírását tartalmazza, a második része pedig az ezek alapján készült magyar–német és német–
magyar szótár. Három, a zenével kapcsolatos iparágat dolgozott fel Frecskay: a hangszermőves, a hegedőkészítı és a zongorakészítı mesterségeket (i. m. 103–23).
Módszere az volt, hogy leírta a munkafolyamatot, a magyar szakterminusok mellé
pedig zárójelben a német eredetit tette. A hangszerek csoportosítását például az
alábbiak szerint írja le: „A hangszereket (Musikinstrument), melyek régibb neve:
hangicsáló-szerszám, muzsika-szerszám, zengı-szerszám, vigasság tevı szerszám,
rendszerint azon mód szerint osztályozzák, a melylyel rajtuk a hangot megszólaltatják (ertönen lassen), zendítik (intonieren). Így a vonóval, a nyirettyővel (Bogen)
zendített hangszerek: a vonós-hangszerek (Streichinstrument), a fuvással: a fuvóhangszerek (Blasinstrument), az ütıvel, a verıvel (Schlägel): az ütıhangszerek,
a verıhangszerek (Schlaginstrument), a billentyővel (Taste): a billentyős hangszerek
(Tasteninstrument). A vonós- és billentyős-hangszereket, valamint azokat, melyeken
a húrokat ujjaikkal pengetik (erklingen lassen), pedzik (zupfen) vagy pecczentik
(anreissen) vagy verıvel pendítik (anschlagen), még húros-hangszereknek (Saiteninstrument) is nevezik” (Frecskay 1912: 103, a szótárról részletesebben Fóris 2004).
Tudjuk, hogy a zenei terminusok elsısorban latin, olasz és német eredetőek.
A német nyelv a 19. századtól hódított egyre nagyobb teret a zenei szaknyelvben,
a 20. században pedig egyre több angol szakszót kezdtek használni, különösen
az új mőfajokban (elsısorban a könnyőzenében). Feltételezzük, hogy a nyelvújítás
idején számos új zenei szakszó született, nem tudjuk azonban azt, hogy a „magyarítás” pontosan mikor és hogyan történt a magyar zenei szaknyelvben. 1915-ben
jelent meg a Magyar Nyelvırben egy hír arról, hogy „Az énekoktatás magyar országos felügyelıje azzal a kéréssel fordult a közoktatásügyi miniszterhez, hogy a jövıre
nézve rendelje el az olasz kifejezéseknek a kiküszöbölését a zeneoktatásból és pótlásukat magyar mőszavakkal…” (Zolnai 1915: 369); hasonló mozgalom Ausztriában és Németországban is indult, nincs azonban arról tudomásunk, hogy milyen
eredményekhez vezettek. Valószínősíthetıen az 1920-as években megindult egyfajta „magyarítási hullám” a magyar zenei nyelvben. 1930-ban jelent meg a 14.000
címszót tartalmazó Zenei lexikon (Szabolcsi–Tóth 1930–31, részletesen lásd késıbb);
címszavai között a zenei élet kiemelkedı személyiségeinek életrajza és a zenei
eszközök és mőfajok egyaránt megtalálhatóak. A lexikon szócikkeinek megírását
a zenei élet kiválóságai végezték, köztük Bartók Béla és Kodály Zoltán. A zenei
szaknyelv magyarosításáról viszont alig találtunk írott forrást. Kodály Zoltán Bartók
Béla A kékszakállú herceg vára címő operájáról írt kritikájában a zene és a szöveg közti egységet hangsúlyozza: „Eddigi operai tradíciónk, minthogy a mősor
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túlnyomó részben idegenbıl fordított mővekbıl állott, egy sajátságos zenei deklamációt fejlesztett ki, amelytıl aztán eredeti operák szerzıi sem igen tudtak szabadulni. Szinte szabály volt ebben a deklamációban, hogy a nyelv és a zene hangsúlya
állandóan harcban álljanak. Többnyire a zene gyızött, s a hallgatóság, jobbára
arisztokrácia és németajkú polgárság, két emberöltın át nyugodtan tőrte a magyar
nyelv kerékbetörését, nyelvérzéke nem tiltakozott ellene. A legutolsó években néhány mővészi új fordítás lényeges javulást hozott. De a legjobb fordítás is fordítás
marad: az idegen nyelvre született melódiavonalat csak tökéletlenül tudja követni.
És talán még a mai operaközönség sem tudja teljesen értékelni, ha egyszer a magyar
nyelv talpra áll, megindul a maga lábán, sıt szárnyra kelni próbál. A nyelv felszabadításának, a természetes hanglejtés zenévé fokozásának útjára lépett Bartók,
s ezzel nagyban elırevitte egy magyar recitatív-stílus kialakulását. Ez az elsı mő
a magyar operaszínpadon, amelyben az ének elejétıl végig egyöntető, ki nem zökkenı magyarsággal szól hozzánk” (Kodály 1918: web). Kodály írta 1933-ban:
„A koncerteken is csupa olyan darabot játszottak, hogy ha a program véletlenül nem
magyarul van, azt hihette volna az ember, hogy egy kis német városban van; különben is alig mult pár éve, hogy a filharmóniai hangversenyek mősorának hátlapjáról a német szöveg lemaradt. Magától értetıdı is volt ez, tekintettel arra, hogy
a professzionista zenészek nagyobb része nem tudott magyarul, sıt még a finomabb
zene barátai is – nem az Operába járók, hanem az otthon zenélık, a klasszikus
kamarazene mővelıi – szívesebben beszéltek németül, mint magyarul. Nem csoda,
hogy ebben a nagy német világban borzasztó vágyakozás fogott el bennünket az
igazi Magyarország után, úgy ahogy az bennünk, vidékiekben, gyermekkorunk óta
kifejlıdött és olyan zene után, amely azt szólaltatja meg, – egyszóval egy olyan
Magyarország után, amely Pesten sehol sem volt található, mert Pesten úgyszólván
a német volt a zene hivatalos nyelve. […] Nem értettük, miért kell a klasszikus
zene mőveléséhez németül beszélni, hiszen tudtuk, hogy azt Oroszországban, Franciaországban, Angolországban is mővelik. Én is a klasszikus zenén nıttem fel: ez
volt az a zene, mely elıször ütötte meg füleimet: apám talált Kecskeméten néhány
diákot, akikkel Haydn-quartettet játszott, pedig egyikük sem tudott németül. A németség nem volt szükséges elıfeltétel a klasszikus zene játszásához, ellemben annak,
hogy ezt a németekre bízták, súlyos következményei lettek a magyar zene kialakulására. A szöveges zene megértése ugyanis már nyelvhez van kötve…” (Kodály
1933: web).
A zenei témájú összefoglaló munkák hiányában a kutatások forrásaként szolgálhatnak a magyar általános nyelvi szótárakban található zenei címszavak, és
a szócikkekben megadott információk. Megválaszolatlan kérdés még, és további
vizsgálatokat kíván, hogy az értelmezı típusú szótárak – a nemzetközi tendenciákhoz hasonlóan – inkább történeti jellegő információkat adnak-e meg, vagy pedig
a fogalmat leíró definíciókat is találunk-e bennük. Az 1873-ban megjelent A magyar nyelv teljes szótára (Ballagi 1873) számos, a zenével kapcsolatos szócikket
tartalmaz (címszavai pl. az alábbiak: zendít, zendül, zene, zene-darab, zene-egylet,
zenejártas, zenekar, zenekedvelı, zenekíséret, zenél, zongora, zongorál, zongorász
’személy, aki zongorán játszik’ jelentésben, zongora-tanító, zongoráz ’zongorán
játszik’ jelentésben).
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Három 20. századi magyar általános nyelvi szótárban vizsgáltuk meg a zene
terminus szócikkeit. A magyar nyelv értelmezı szótára (ÉrtSz.) és a Magyar értelmezı kéziszótár (ÉKsz1, és ÉKsz2) egyaránt a zene négyféle meghatározását adja
meg, amelyek közül az elsı emlékeztet a zenei szakszótárak értelmezéseire. Megjelenik benne a klasszikus dallam-ritmus-harmónia hármas és ezek „egybekapcsolása” mővé: ez jelenti magát a zenét. Megjegyezzük, hogy az „egybekapcsolás”
helyett a zenei szakszótárakban használt megformálás szó pontosabban fejezi ki
a zene lényegét. A Magyar Nagylexikon (1994–2004) is több, a zenével kapcsolatos
címszót tartalmaz, megtalálható benne maga a zene is. Ez az enciklopédikus jellegő
szócikk közérthetıen foglalja össze a zene történetét, beleszıve a gondolatmenetbe
a zene általános definícióját, illetıleg építıköveit (dallam, ritmus, összhang); a zene
keletkezésének elméleteit és az elsı tudományos próbálkozásokat; a zene státusának,
a zenei életnek, a zenei intézményeknek, valamint a különféle irányzatoknak és mőfajoknak az alakulását; a zene pedagógiai vonatkozásait; a népzene szerepét; valamint
a zenetörténeti korszakok, a kottanyomtatás és a különféle hangrögzítı eszközök
bemutatását. Errıl a szócikkrıl mindenképpen csak jó mondható el, hiszen nem
csupán szakmailag helytállóan, hanem – egy köznyelvi enciklopédikus szótárhoz
illıen – a laikus érdeklıdı számára is érthetıen közelíti meg a zene témakörét.
Azt várhatjuk, hogy a zenei szakszótárak más információkat adnak, mint az
általános nyelvi szótárak. Egyelıre azonban hiányzik a magyar nyelven megjelent
zenei szakszótárak részletesebb, kritikai analízise. Néhány szakszótárban megkerestük a zene címszót, de közülük többen nem is szerepel (pl. Böhm 2000/1961,
Szabolcsi–Tóth 1965, Darvas 1978, Berkiné Szalóczy 2001); amelyikben pedig
megtalálható, abból kitőnik, milyen bizonytalanság van még a zenei szaknyelv
legfontosabb alapfogalmainak az értelmezésében is. A Zenei lexikon (Dahlhaus et
al. 1983–85) terjedelmes zene szócikke általános, elvont magyarázatot nyújt. A szócikk felsorolja a zene határterületeit, kihangsúlyozza a zene interdiszciplinaritását.
Mindezek mellett a történetiség jelenik meg mint fontos szempont és szervezı
elem. A hosszúra nyúlt magyarázatból úgy tőnik, hogy nem létezik egyetlen közös,
mindenki által elfogadott, illetve elfogadható definíció erre az absztrakt fogalomra,
csak többféle, elvont meghatározás, amelyek felsorakoztatásával kiszőrhetı a lényeg.
Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy a magyar zenei szaknyelv és a zenei
terminusok nyelvészeti vizsgálata még a jövı kutatóira vár. A mai zenei terminológia részletes és pontos, rendszerezı diakrón és szinkrón vizsgálatához pedig
zenei mőveltségő kutatók és nyelvészek együttmőködésére van szükség.
A magyar zenei szakszótárakról

Elsıként arról kellett döntenünk, mit is sorolunk a zenei szótárak közé,
ugyanis a magyar szakirodalomban ellentétes nézeteket találunk a szótárak tipizálásával kapcsolatban. Milyen munkákat tekintsünk szótárnak: azokat, amelyek
a címükben szótárként említett mővek, vagy a más címen, lexikon, enciklopédia,
fogalomtár, glosszárium, mőszótár stb. néven megjelenı mőveket is, amennyiben
formai és tartalmi szempontok alapján megfelelnek a tág értelemben vett szótár
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kritériumának (vö. Fóris 2002). Wiegand Was ist eigentlich Fachlexikographie?
(Mi is valójában a szaklexikográfia?) címő cikkében megfogalmazta, hogy a referenciamővek besorolása csupán a címük alapján megtévesztı lehet (Wiegand 1988).
A Dictionary of Lexicography címő mőben a „szótártipológia” szócikkben hasonló
álláspontot olvashatunk (Hartmann–James 1998). Munkánk megkönnyítésére emiatt
a továbbiakban zenei szakszótárak összefoglaló néven nevezünk minden olyan
referenciamővet, amely a lexikográfia módszereinek megfelelıen címszavak alá besorolva zenei információkat ad. Magyar nyelven számos zenei szakszótár jelent
meg, e mővek adatainak összegyőjtését és részletes bibliográfiai feldolgozását megkezdtük (az adatok egy része Bérces Emese Zenei lexikográfia és terminológia
címmel írt szakdolgozatában megtalálható; Bérces 2006a).
Az alábbiakban kiemelünk néhány olyan egynyelvő zenei szakszótárt (enciklopédikus szótárakat), amelyeket a magyar zenei lexikográfia szempontjából fontosnak, a zenei szaknyelvi kutatásokhoz hasznos forrásoknak ítéltünk – ezeket
mutatjuk be közelebbrıl.

(1) Zenei lexikon (Szabolcsi–Tóth 1930–311, 19352, majd Bartha [fıszerk.]
1965)
E lexikon elsı kiadása a Zenei lexikon. A zenetörténetírás és zenetudomány
enciklopédiája címmel, a Mővészet Könyvtára sorozat tagjaként, Gyızı Andor
kiadásában látott napvilágot. Az elsı kötet 1930-ban, a második 1931-ben jelent
meg; pótkötettel kiegészített második kiadása pedig 1935-ben. A teljes munka
14.000 címszót, és több, hosszú, esszéjellegő szócikket és tanulmányt tartalmaz.
A szerkesztı, Szabolcsi Bence, neves zenetörténész, aki késıbb az 1960-as években megalakult Bartók Archívum vezetıje lett, és összefogta a magyar zenetörténeti
kutatásokat. A lexikon neves szerzıgárdájából kiemeljük Bartók Bélát, valamint
Kodály Zoltánt. E hatalmas lélegzető munka szinte önmagában pótolta a magyar
zeneirodalom több évtizedes elmaradását, címszavai között a zenei élet kiemelkedı
személyiségeinek életrajza, a zenei eszközök és mőfajok terminusai egyaránt megtalálhatóak, esszéjellegő tanulmányai (pl. magyar zene, népzene, legfontosabb mőfajok, egyes muzsikusnemzetek zenéje, Beethoven, Mozart) részletesek és pontosak
(vö. még Ujfalussy 2000).
Az 1960-as években Bartha Dénes fıszerkesztésével dolgozták át Szabolcsi
és Tóth 1930–31-es Zenei lexikonját, amely változatlan címmel 1965-ben jelent
meg, három kötetben. Az új, átdolgozott és kiegészített kiadás címszószáma 19.700,
melybıl közel 7.000 teljesen új címszó. Több, régi szócikket jelentısen lerövidítettek, törekedtek a rövid, tömör szócikkek írására. Kiegészítették a címszólistát
újabb zenei terminusokkal, fıleg a dzsessz és a könnyőzene területérıl, valamint
a nemzetközi zenei irodalomból átvett címszavakkal. E munkához külföldi – német,
angol, orosz, francia – lexikonokat is felhasználtak.
(2) Brockhaus Riemann Zenei lexikon I–III. (Dahlhaus–Eggebrecht–Boronkay 1983–85)
Elıször Hugo Riemann szerkesztésében jelent meg 1882-ben a német nyelvő szótár Brockhaus Riemann Musiklexikon címmel, és számos kiadást ért meg.

A zenei szaknyelv és a zenei lexikográfia aktuális kérdései

277

A magyar változat e lexikon két kötetben megjelent, sőrített s egyben felújított
változatának adaptációja (fordítása és részleges átdolgozása), amely magyarul három kötetben jelent meg (I. kötet 1983, II. kötet 1984, III. kötet 1985). A magyar
kiadás nem egyszerően a német eredeti fordítása, hiszen az nem tartalmazott
magyar vonatkozású szócikkeket. A magyar változat szerkesztıi csökkentették a német adatok számát, és pótolták a magyar adatokat; ehhez felhasználták a csaknem
két évtizeddel korábban megjelent magyar Zenei lexikont (Szabolcsi–Tóth 1965) –
ám még így is tetten érhetı benne a német szemlélet. Az átdolgozás során nagyobbrészt a zenetörténeti kutatásokra tudtak támaszkodni, mint Boronkay Antal írja
a magyar kiadáshoz írt elıszóban: „A magyar zenetörténeti kutatásokban a legbıségesebben feldolgozott a 19. századi, alaposan feldolgozott a 16–18. századi, sok
új adat van a középkorról és a reneszánszról, de a 20. század elsı fele feldolgozatlan” (Boronkay 1983: 7–8).
Hasonlóan nagy lélegzető munka e lexikon megjelenése óta nem látott napvilágot.

(3) Zenei mőszótár (Böhm 2000/1961)
Böhm László Zenei mőszótár címő munkájának elsı kiadása 1952-ben jelent
meg, amelyet több kiadás követett. Legutóbb 2000-ben az 1961-es változat reprint
kiadása került forgalomba. Mivel az új kiadásban elıszó nem található, így mind
az eredeti, mind a reprint változat elkészítésének körülményeirıl, valamint a munka céljáról, illetıleg a módszertani stratégiáról csak a kiadvány szerkezete nyújt
tájékoztatást. A mő két részbıl áll: egyik része maga a zenei szótár; másik része
pedig egyéb információkat tartalmaz: például orosz megfelelıket, egy ábécérendes
rövidítésjegyzéket, hasznos táblázatokat (gyakrabban elıforduló jelek, a dúr-moll
rendszer és elıjegyzései, a hangjegyértékek és a szünetjelek neve, a hangjegyértékek összehasonlító táblázata, a C-, G- és F-kulcsok összehasonlító táblázata, az alt-,
tenor- és basszuskulcsban írt elıjegyzések elhelyezése a vonalrendszeren, oktávbeosztás, a hangjegyértékek felbontása és a modális hangsorok transzpozíció-táblázata),
a különféle zenekarok összetételeit, a díszítések fajtáit, valamint egy hangjegyírásútmutatót. A kötet végén találunk még egy 62 címszavas Függeléket, amelyet Sárai
Tibor és Darvas Gábor csatolt a reprint kiadáshoz. A szócikkek igen rövidek, a szótári rész 270 oldalas.
(4) Zenei zseblexikon (Darvas 1978)
Darvas Gábor kismérető zseblexikonja a korábbi, szintén Darvas Gábor által
szerkesztett Zenei minilexikon (1974) bıvített és átdolgozott kiadása. A rövid
Elıszó csak a legszükségesebbekrıl tájékoztat. Nincs információ a címszószámról, csak azok jellegérıl. A lexikon két részbıl áll. Az elsı rész „témaköre azokra
a zenei mőfajokra és mővekre terjed, amelyek színpadon, hangversenyen, rádiómősorban, hanglemezen gyakran szerepelnek; továbbá fogalmakra, szakkifejezésekre és jelzésekre, amelyek kottákban vagy ismertetı szövegekben fordulnak elı” (Darvas 1978: 5). Nem tartalmaz a szótár sem az ókori és a tengerentúli
kultúrákkal, sem a népzenével kapcsolatos címszavakat, de a legfontosabb zenei
mővek címei, valamint az érdekesebb zenei irányzatok címszóként helyet kaptak
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benne. A második rész a legismertebb elıadó zenemővészek listáját tartalmazza,
szintén ábécérendben.

(5) Zenei kislexikon (Berkiné Szalóczy é.n. [2001])
A Berkiné Szalóczy Dorottya összeállításában készült Zenei kislexikon a Tudás Könyvtára sorozatban látott napvilágot. Évszámot nem tartalmaz, emiatt a kiadványról csak feltételezni lehet az elıszó dátuma alapján, hogy 2001-ben jelent
meg. Egy részletekbe nem menı, viszonylag kevés címszót tartalmazó szótár, amely
elsısorban a zenekedvelık számára készült, és a zenei alapfogalmak tisztázását
tőzte ki céljául. Az elıszóból kiderül, hogy – Boronkay Antal zenetörténész segítségével – e munka elsısorban Darvas Gábor fent már bemutatott zseblexikonjára
támaszkodik, „a jogutódok szíves engedélyével”. Amibıl az várható, hogy ebben
a munkában találkozni fogunk a Darvas-féle zseblexikonban szereplıkhöz hasonló
szócikkekkel. Valóban azt látjuk, hogy a szócikkek „összeállítása” a Böhm-féle
Zenei mőszótár (2000/1961) és a Darvas-féle Zenei zseblexikon (1978) alapján készült, sok helyen szó szerinti átvételben.
Magyar nyelvő ekvivalenseket is tartalmazó többnyelvő zenei szótárak is
napvilágot láttak, így például – talán a legismertebb – a Terminorum Musicae Index
Septem Linguis Redactus. […] Hétnyelvő zenei szótár (magyar, német, angol,
francia, olasz, spanyol, orosz nyelveken) (Leuchtmann 1978), továbbá egy tizennyolc nyelvő Orgonaszótár (holland, angol, német, dán, svéd, norvég, francia,
spanyol, katalán, portugál, olasz, román, finn, cseh, magyar, orosz, eszperantó és
japán nyelveken) (Praet et al. 2000), valamint egy magyar–angol és angol–magyar
zenei szaknyelvi szótár (Ittzésné Kövendi 2001). Az egy- és többnyelvő zenei szótárak részletes analízisét egy késıbbi munkánkban tervezzük közreadni.
A nemzetközi zenei lexikográfiai projektekrıl

A James Coover szerkesztésében 1971-ben megjelent Music Lexicography
címő mő 1473-tól 1970-ig tartalmazza a nemzetközi lexikográfiai mővek (gloszszáriumok, szójegyzékek, repertóriumok, szótárak, zenei és életrajzi enciklopédiák)
széles bibliográfiáját (összesen 1801 tétel); valamint olyan zeneelméleti értekezések
listáit a 17–18. századból, amelyek függelékként glosszáriumokat vagy rövid szótárakat tartalmaznak; ezen felül olyan általános szótárak listáit 1700-ig, amelyek
címszavai között zenei terminusok is vannak (Coover 1971). E munka kiegészítése
jelent meg, ugyancsak Coover gondozásában, a New’s Grove Dictionary,1 § II. 5
’Lexicography and Terminology’ fejezetének ’Dictionaries and encyclopedias of
music’ és a ’Musicology’ szócikkeiben (New’s Grove Dictionary 2001), amely
a szakirodalomban az egyik legrészletesebb és legteljesebb körő munka. Ezen
kívül a tizenhét kötetes Die Musik in Geschichte und Gegenwart (a továbbiakban
A Grove Music Online oldalon, a http://www.grovemusic.com címen található a szótár online
változata. Oktatási intézmények számára térítésmentesen elérhetı.
1
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MGG) ’Musiklexika’ fejezete (írta Markus Bandauer) is részletes információkat
nyújt a témában.
Nyelvészek és zenei szakemberek egyaránt arra a megállapításra jutottak,
hogy bár sokféle lexikográfiai munka van forgalomban, ezek a zenei lexika tanulmányozásához nem nyújtanak elegendı segítséget. A jelenleg forgalomban levı
zenei szótárak, mint a DEUMM, a New’s Grove Dictionary, az MGG, bár kiválóan
kidolgozott szócikkeik vannak, elsısorban a fogalmak történetét, a szavak történetét
és az idıben bekövetkezett jelentésváltozások dokumentálását részesítik elınyben.
Nem rögzítik a jelentésárnyalatokat, nem tartalmaznak átvitt jelentéseket, szólásokat, frazémákat, és csak ritkán illusztrálják eredeti szövegekbıl vett példák a nyelvhasználatot. A tanulmányok szerzıi megállapítják a rendelkezésre álló zenei lexikográfiai munkák szőkös voltát. Olasz nyelvészek több zenei és általános szótárban
vizsgálták a szócikkek tartalmát, és megállapították, hogy azok a jelentésváltozásokat aprólékosan nyomon követik, de nem tartalmazzák a terminusok mai jelentését,
tulajdonképpen „szemantikai csúsztatások” vannak bennük (Rossi, 1996, Beghelli
2000, idézi Luzzi 2002). A szótárak többségébıl alapfogalmak hiányoznak, állapította meg Nicolodi (1994), így például a genere szó (magyarul mőfaj). Cecilia
Luzzi tanulmányában kritizálja, hogy a jelenlegi zenei szótárak – bár bizonyos vonatkozásban kiváló minıségőek – elsısorban a fogalmak, a gondolatok, a szavak
és a dokumentumok történetét tárgyalják, keveset foglalkoznak a jelentésváltozásokkal, nem rögzítenek kifejezéseket, frazémákat, ritkán tartalmaznak elsıdleges
forrásokból vett példamondatokat (Luzzi 2002). Fabio Rossi vizsgálta a forgalomban levı olasz egynyelvő szótárakban a modulazione terminus szócikkeit, és
megállapította, hogy egyetlen szótár sem definiálja megfelelı módon e terminust,
és nem is dokumentálja jelentısebben a történetét (Rossi 1996, idézi Luzzi 2002).
Hasonló szemantikai csúsztatások találhatók például az operairodalom terminusait illetıen.
Ilyen elızmények után indultak a 20. század második felében, több országban,
olyan zenei lexikográfiai projektek, amelyek a zenei nyelv modern eszközökkel
való kutatását, a meglevı nyomtatott zenei szótárak és más zenei forrásmunkák
kiegészítését, elektronikus formában való elérhetıségét teszik lehetıvé. E munkákról kitőnı összefoglaló található Cecilia Luzzi (2002) tanulmányában. Az alábbiakban összefoglaljuk a 20. század közepétıl kezdve indított nagy nemzetközi
zenei lexikográfiai projektekre vonatkozó legfontosabb adatokat. A felsorolásban
elıször az adatbázis nevét írtuk dılttel szedve, utána következik zárójelben az online
elérhetısége, majd gondolatjel után részletesebben ismertetjük a tartalmát.

(1) Lexicon musicum Latinum medii aevi (a továbbiakban LmL, http://www.
lml.badw-muenchen.de/) – A Bayerische Akademie der Wissenschaften 1961-ben
indította el az LmL projektjét, kötetei 1992-tıl jelennek meg (Bernhard 1992–).
Az LmL a középkori latin zenei terminológia szótára, az 500-as évektıl az 1500-as
évekig dolgozzák fel a középkori latin zene terminológiáját, 500 mő alapján készített körülbelül 3 millió szövegszóból álló korpuszra alapozva. A szótárt fejezetekre
tagolják (a tervek szerint 15 fejezetbıl áll majd), a címszavak zenei terminusok
lesznek, a definíciókat angolul és németül tartalmazza, bıséges példaanyagot és
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bibliográfiai hivatkozásokat tartalmaz a források alapján. 2006-ig A-tól D-ig, 8 kötet
jelent meg.

(2) Handwörterbuch der musikalischen Terminologie (a továbbiakban HmT,
http://www.muwi.uni-freiburg.de/hmt/) – Egy másik német projekt az 1972-ben
indított HmT, a zenei terminológia kéziszótára, amely a szerkesztık céljai alapján elsısorban nyelvészeti-filozófiai zenei fogalmak szótára. A német címszavak
után a definíciókat német nyelven adják meg, és ezen kívül német etimológiai információkat is tartalmaz; az ekvivalenseket angolul, franciául és olaszul szerepelteti. Az interneten is elérhetı. Nicolodi és Trovato (2002) megállapítják, hogy „a legfontosabb kultúrnyelveket feldolgozták”, bár az olasz nyelv – ahhoz képest, hogy
évszázadokon át az európai zene nyelve volt – erısen alulreprezentált benne.

(3) Lessico italiano del canto (LIC) – Olasz projekt (magyarul ’az olasz ének
szótára’), amelynek munkálatai Sergio Durante kezdeményezésére 1987 és 1990
között folytak, majd 1994-ben újrakezdıdtek. Ebben az énektanítás – zenei nevelés
(educazione del canto) legfontosabb elméleti forrásait, és általában a vokális zene forrásait dolgozzák fel a 16. század végétıl a 18. századig.

(4) Lessico Musicale Italiano (a továbbiakban LESMU, http://www.disas.
unifi.it/CMpro-v-p-85.html)2 – Fontos olasz lexikográfiai projekt; célja egy olyan
olasz zenei szótár (valójában elektronikus adatbázis) létrehozása, amelynek struktúrája a történeti szótárakét követi, egyfajta zenetörténeti szótár. 1990-tıl kezdve
zenetudósok és nyelvtörténészek közösen dolgoznak e projekten, Fiamma Nicolodi
és Paolo Trovato vezetésével. Az adatbázis makrostruktúrája alfabetikus. Minden
címszó egy vagy több lexikográfiai cédulából áll (a musica címszó áll a legtöbb
– összesen 226 – cédulából). Az adatbázis összesen 3,5 millió szót tartalmaz
22.500 cédulán. A mintavétel különbözı mőfajú (elméleti értekezések, kézikönyvek, szójegyzékek, újságok, librettók, partitúrák stb.) olasz és latin nyelvő szövegekbıl történt (1492 és 1960 között keletkezett kb. 800 szöveg alapján). A cédulákat mezıkre osztották, s ezek mindegyike külön-külön lekérdezhetı, az összes
cédula tartalmaz definíciókat, bibliográfiai utalásokat, kontextust, idézeteket és
képeket is (bıvebben vö. Nicolodi–Trovato 1996, 2002). Az adatbázist Eugenio
Picchi DBT nevő programja segítségével készítik (Picchi 2000, magyarul lásd
Fóris 2002). Az 1. ábrán az adatbázis armonia szócikkét mutatjuk be.
A LESMU, az óriási anyagot tartalmazó online zenetörténeti szótár a kutatók
számára feldolgozható korpuszként használható. Az óriási mennyiségő visszakereshetı anyag miatt Luzzi (2002) véleménye szerint a LESMU a nyomtatott zeneirodalom virtuális könyvtára. A szakszótárakban megszokott címszavakon túl más
szótárakból hiányzó terminusokat is tartalmaz, például köznyelvi poliszém terminusokat, argót, rajzolt jeleket (ábrákat), szólásokat és más frazémákat. A LESMU elindult munkái a zenei lexikológiai tudományos kutatásokat is ösztönözték, amelynek
2

A konzultáció idıpontjában még csak próbaszócikkek érhetıek el a megadott címen.
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1. ábra: Az armonia szócikk (forrás: http://www.disas.unifi.it/CMpro-v-p-85.html)

eredményeként számos tanulmány és monográfia készült el. A zenei lexikográfia
és lexikológia utóbbi évtizedekben fellendült kutatási eredményeinek fontos győjteményei a Le parole della musica I. Studi sulla lingua della letteratura musicale
in onore di Gianfranco Folena (Nicolodi–Trovato 1994) kötete, továbbá a Tra le note.
Studi di lessicologia musicale (Nicolodi–Trovato 1996), valamint a Le parole
della musica III. Studi di lessicologia musicale (Nicolodi–Trovato 2000); azonfelül
a La musica fra suono e parola: ricerche sul lessico musicale in Europa (Atti seminario Levi 2000) munkák.
(5) Ricerca italiana (http://www.ricercaitaliana.it/prin/dettaglio_prin2005102871.htm) – Az olasz kutatások adatbázisában a 2005-ös kutatási projektek
között több zenei lexikográfiai természetőt is találunk, így például az alábbiakat:
Lessico italiano della musica nel Rinascimento – a reneszánsz zene olasz szótára
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(Unversità di Padova), Banca dati della critica musicale italiana 1900–1950 – az
olasz zenekritika adatbázisa 1900–1950 (Università di Firenze), Nuove musiche
e nuove tecnologie – új zenék és új technológiák (Università degli Studi di Trento).

(6) saggi musicali italiani (a továbbiakban SMI, http://www.chmtl.indiana.
edu/smi/) – Az SMI olyan elektronikus adatbázis, amely az olasz nyelven elérhetı
zeneirodalmi és esztétikai tárgyú szövegeket dolgozza fel. Az adatbázis tervezıje
és elindítója Andreas Giger (Luisiana State University). A TML (a Thesaurus Musicarum Latinarum) módszere alapján készül, a reneszánsztól napjainkig nyomtatásban megjelent szövegeket elektronikus formában teszi elérhetıvé. A Center for
the History of Music Theory and Literature (Indiana University) készíti és kezeli
az SMI adatbázisát, amely oktatási célokra térítésmentesen használható.
(7) Musical Borrowing: An Annotated Bibliography (http://www.chmtl.
indiana.edu/borrowing/) – A projekt 1987-ben indult. A cél olyan elektronikus,
a weben elérhetı annotált bibliográfia létrehozása, amely tartalmazza a nyugati
zenei kiadványok adatait, folyamatosan bıvíthetı, és lehetıvé teszi a többféle típusú
keresést. Jelenlegi állapotában a bibliográfia 1200 tételt tartalmaz, ebbıl több
mint 500 annotált.

(8) Thesaurus Musicarum Latinarum (a továbbiakban TML, http://www.
chmtl.indiana-edu/tml/) – A TML olyan adatbázis, amely a teljes középkori és reneszánsz latin zeneelmélet korpuszát tartalmazza. Valójában több adatbázis összekapcsolása, így a Thesaurus Linguae Graecae (TLG), a Thesaurus Linguae Latinae
(TLL), a Lexicon musicum Latinum medii aevi (LmL) és más, hasonló projekteké,
mint a Center for Computer Analysis of Texts (CCAT), és a saggi musicali italiani
(SMI). A TML több egyetemi konzorcium keretében készül, a projektirodát a bloomingtoni Indiana University vezeti. Oktatási célokra térítésmentesen használható.
A zenei szaknyelv kutatását, a tudományos igényeknek megfelelı forrásmunkák
elıállítását szolgáló projektek lebonyolítása jelentıs szellemi és anyagi befektetést
kíván meg. Az eredmények nyelvészeti, kulturális és közvetett gazdasági értékei
nagyban hozzájárulhatnak az európai integrációs folyamatok sikeres menetéhez.
A magyar zene, kiváló eredményei és kiemelkedı nemzetközi rangja miatt,
a kulturális ipar hazai kibontakozásának egyik meghatározó tényezıje. A zenei nyelvi
örökségünk értékeinek a feltárása, a zenei szaknyelvi kutatások bekapcsolása a nemzetközi irányzatokba ezért nemcsak a magyar és az európai kultúra gazdagítását
szolgálja, de egyúttal a gazdasági stabilizáció egyik fontos tényezıje. A zenei oktatás, a magyar zene értékeinek a különbözı módon való megjelenítése is a fogalmi-nyelvi rendszer rendezését kívánják meg.
A nemzetközi szinten folyó zenei lexikográfiai projektek tapasztalatai a magyar zenei terminológia feldolgozásához is segítséget, ötleteket adhatnak. A modern
eszközök adta lehetıségek a magyar kutatók számára is rendelkezésre állnak, a nyelvészek és zenekutatók együttmőködése nálunk is hasonlóan gyümölcsözı projektek
megvalósításához vezethetne, mint Európa számos más nemzete esetében.
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Összefoglalás

A magyar zenemővészet a 20. században kiemelkedı szerepet játszott a nemzetközi kulturális életben. Elsısorban elıadómővészeink szerepeltek és szerepelnek
folyamatosan a világ hangversenytermeiben, de nem elhanyagolható az elızı korok
zenei hagyományainak a nemzetközi rangja sem, Liszttıl Bartókon keresztül a kortárs
zeneszerzıkig. Ezzel a ranggal nincs párhuzamban a magyar zenei terminológia tanulmányozása és rendszerezése. Tanulmányunkban ezért áttekintettük a magyar eredményeket, majd a zenei lexikográfia nemzetközi munkálataira mutattunk rá.
A zenei terminológia részletes vizsgálata, elemzése és rendszerbe állítása
a terminológiai vizsgálatok elıtérbe kerülésével a következı évtizedekben – különösen az interneten is elérhetı nagy korpuszokra alapozva – jelentısen fejlıdni fog,
és számos új eredménnyel gazdagíthatja a nyelvészetet. A már megkezdett vizsgálatok közül példaként említjük a magyar zenei terminológia egy részterületének
vizsgálatát: a zenei tempójelzések terminológiájának analízisét (Bérces 2006b, c).
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SUMMARY
Fóris, Ágota and Bérces, Emese

The Hungarian terminology of music and music lexicography
Music lexicography has been attracting linguists’ attention for a few decades now. The area
has seen a lot of activity at an international level, especially in the past ten to fifteen years. There
are a large number of works on music lexicography, even though the study of lexicographic works
and musical terms is a relatively new discipline. In this paper, the authors survey the preliminaries
concerning Hungarian music terminology and music lexicography; they select and analyse some of
the Hungarian dictionaries of musical terms, and conclude by describing ongoing large-scale international lexicographic projects on music lexicography.

