
ció itt viszonylag könnyen összeegyez-
tethető e drámák ideologikus-filozofikus
jellegével. A másik két típus esetében az
analízisek gyakran fátyolossá vagy sema-
tikussá válnak, s végképp megtorpannak a
vígjátékhoz érve. Az a módszer, amely
Bécsy Tamás szándéka szerint még az ún.
könyvdrámáknak, középkori misztériu-
moknak és moralitásoknak is visszaadja
polgárjogukat, mit sem tud kezdeni a
vígjátékkal. A vígjáték - olvashatjuk egy
helyen - „nem bírhat egy egész országra
kiható vagy az élet súlyos kérdéseit ko-
molyan tárgyaló és egy egész közösséget
érintő jelentőséggel", - vagy másutt: „egy
szerelmespár életén változtat csak". Az
átfogó, nagy közösségi-rituális élményt
Bécsy modelljei a vígjátékban nem tudják
kimutatni.

Egyenetlen és sok szempontból ellent-
mondásos tehát Bécsy Tamás könyvének
az a része, amely elméletének érvényes-
ségét igazolhatná. Azt mondhatnánk, hogy
a modellek feltalálásában sokkal
leleményesebb, mint működésük bemu-
tatásában. Furcsa módon azonban hiány-
érzetünk és fenntartásaink ellenére még-
sem sietünk kétségbe vonni, hogy három
alapmodellje a drámai műfaj lényeges ele-
meit érinti. Hogyan fogadhatók el a mo-
dellek, ha a valóságos drámák próbáját
nem állják mindig meggyőzően? A ma-
gam részéről erre csak egy magyarázatot
tudok adni. A „konfliktusos", a „közép-
pontos" és a „kétszintes" drámákat va-
lószínűleg nem annyira valóságos művek,
mint inkább szemléletünk modelljeinek
kell tekintenünk, amelyek segítségével
ugyanazt a drámát hol a benne kifejeződő
ellentétek szempontjából, hol a
főszereplőben összpontosuló energiára
koncentrálva, hol pedig világfelfogásunk
alapvetően kettős (reális és gondolati)
szintje felől közelítve vizsgálhatjuk. Mi-
helyst elkülönítjük e megközelítési mó-
dokat, és autonóm drámalehetőségek
reprezentánsaivá próbáljuk tenni őket,
valószínűleg nem kerülhetjük el a pon-
tatlanságot és a leegyszerűsítést. Ennek
megállapítására természetesen Bécsy
Tamás könyve alapot ad azzal, hogy, mint
láthattuk, maga sem a műfaj valóságos
fejlődéséből vezeti le modelljeit; s azzal is,
hogy bár példatárát gondosan megvá-
logatja (ahogy ő mondja, csak a jelentős,
„csodás drámákat" vizsgálja), konstrukciói
tiszta megvalósulása mellé szinte azonos
számban sorakoztatja fel a töredékes vagy
éppen kevert képet mutató modell-
megvalósulásokat. (Akadémiai Kiadó,
1974.)

LUX ALFRÉD

Péchy Blanka:
Beszélni nehéz!

A „hézagpótló" szót a kritikai irodalom
oly gyakran használta, hogy értéke
devalválódott. Megkerülése helyett most
még-is visszatérünk hozzá, mert Péchy
Blanka könyvére találóbb ítéletet adni
lehetetlen. A nyelvészeti irodalom mai
burjánzásában - beleértve a tudományos
művek mellett a népszerűsítőket is -
jóformán teljesen elsikkadt az olyan
alapfogalmak kutatása, illetve tisztázása
mint hangsúly, hanglejtés, tagolás és
kapcsolás, vagyis egyszerűen a helyes
magyar beszéd vizsgálata. Erre
vállalkozik most Péchy Blanka, akit a
művész és író rangja mellett méltán
megillet a tudósé is; mert hiába hárítja el
szerényen a totalitás igényét,
megfigyelései, bizonyítékai és elemzései
tudományos megalapozottsággal bírnak,
sőt nemegyszer a felfedezés je-
lentőségével is.

Hogy miért pont a SZÍNHÁZ hasábjain
írunk erről a könyvről? Már az sem volna
sovány indok, ha azzal érvelnénk, hogy egy
színésznő dolgozatáról a színészet, a
színházművészet folyóirata köteles
megemlékezni. De ennél jóval többről van
szó. A helyes magyar beszéd legfőbb
propagálói - a tömegkommunikációs bá-
zisok állandó szereplőin, a bemondókon
kívül - a színészek és előadóművészek,
akiknek kiejtése, hangsúlya, hanglejtése
mintegy meghatározóan hat a köznyelvi
beszédre. S mint a cím is mondja: beszél-
ni nehéz! Vagyis: a magyar nyelv pro-
fesszionalista művelői - tisztelet a kivé-
telnek - nem mindig állnak hivatásuk
magaslatán, de rögtön azt is hozzá kell
tennünk, hogy nem kizárólag önhibájuk-
ból. Sehol és semmikor nem tanították
őket azokra az elemi, alapnál is alapabb
beszédtechnikákra, amelyekből a folya-
matos élő beszéd, a mondat és a bekezdés
felépülnek. Sőt, sokáig téveszmék áldo-
zata volt a színészpedagógia, mint például
a jelzők kötelező nyomatékának a jelzett
szóval szemben, hogy csak egyet
ragadjunk ki Péchy Blanka illusztrációi-
nak arzenáljából. Nem hangsúlyozható
eléggé az a követelmény, amit a nyelvi
struktúra ismeretéről mond a szerző,
vagyis a mondatelemzés feltétlen ismere-
téről a helyes hangsúly megtalálásához.

Nem új szenvedélye - vagy jobban
mondva: hivatása - Péchy Blankának a
nyelvművelés, illetve nyelvápolás. Neve
nemcsak művészként közismert, hanem
úgy is mint a Kazinczy-díj alapítójáé, azé a
díjé, amely a helyes magyar kiejtés leg-
kiválóbb művelőit hivatott évenként ju-
talmazni, s nemcsak a művészek-bemon-
dók-előadók társadalmában, hanem az
ifjúság körében is. A szép magyar beszéd
versenyei ma már hagyományos ünnepei
kulturális életünknek, s a közművelődési
program fontos tényezői.

Könyvének első részében a díj alapí-
tásáig vezető út történetét kapjuk, az író-
művész nyelvápolói curriculum vitaejét.
Érdemes itt azon is elgondolkozni, hogy az
alapítvány létrejötte jogászi szem-
fülességen múlt - s lelkes nyelvtudósi
segítségen -, mert néhány nappal sikerült
csak megelőznie azt a rendelkezést, mely
megtiltja magánalapítványok létesítését.
Bizony, nagy kár lett volna, ha a kultúra
ügye megfeneklik a bürokrácia zátonyán.

A Kazinczy-alapítvány nemcsak első
része a könyvnek, hanem a sikerek fejezete
is. Itt már megindult valami, vissza-
vonhatatlanul. Egy olyan mozgalom,
amelynek tábora egyre szélesebb, s amely
- különösképpen ifjúsági tömegbázisa
révén - a magyar nyelv és a helyes magyar
beszéd elkötelezettjeit toborozza. - Sokkal
nehezebb a helyzet a hibák elleni konkrét
harc terén, a rádióban, televízióban,
színházakban. Hány meg hány kudarcról
számol be Péchy Blanka, amit a hiúság, a
közöny, az értetlenség ellen próbált
megvívni anyanyelvünkért. Nem ál-
talánosságokban beszélő „panaszkönyv" a
Beszélni nehéz! - hanem sokkal inkább egy
szemléltető t á b l a , amely hangszalagokról
rögzített példamondatok százain és százain
át bizonyítja be olvasóinak: micsoda
tájékozatlanság, micsoda hiba-dömping
uralkodik a hivatásosok beszédében is. Szó
sincs itt szőrszálhasogató kukacosságról,
még kevésbé purizmusról. A logika és a
közérthetőség nevében követeli meg a
szerző a kiejtés, hangsúly stb.
törvényeinek betartását, mert a szöveg
értelme forog veszélyben. Gyerekcipőben
járó kutatások vannak csupán, amelyek
mellé sok-sok hasonló áldozatos
megfigyelés, illetve megfogalmazás igé-
nyeltetik. S hogy ez a munka nem kizá-
rólag a nyelvészeké, azt mi sem bizonyítja
jobban, mint Péchy Blanka könyve, de úgy
is mondhatnánk: életműve. (Mag-vető
Könyvkiadó, 1974.)


