
fórum
seredések, vádaskodások lappangtak vagy
forrtak minden előadásban, a közönség
pedig tömött sorokban zarándokolt el a
botránykőhöz.

- Mi vonzza elsősorban a nézőt a szín-
házba?

CSERHALMI IMRE: A színház min-
den lehet. Thália temploma, társasági
alkalom, zajos népünnepély vagy éppen
botránykő. Csak érdektelen és unalmas ne
legyen sohasem. Nem vagyunk prűdek,
álszemérmesek. Nem tartunk lelki-
vizsgálatot a ruhatárban.

MECZNER JÁNOS: A győri néző
legfeljebb egy-két színész kedvéért vált
jegyet.

- Ha például Shakespeare-vígjátékot ad-
nának...

MECZNER JÁNOS: . . . akkor a víg-
játékért, nem pedig Shakespeare-ért.
Nagyrészt pedig a zenés vígjátékokat és az
operetteket választják.

- A kedvenc műfajt mindig tetszéssel fo-
gadják ?

MECZNER JÁNOS: A közönség éppen
olyan Győrött - nem jobb és nem rosszabb
-, mint bárhol az országban. Voltaképpen
igényesebb is, mint gondolják sokan a
társulatban. Hiszen érzékeny, fogékony és
érdeklődő. Bár a mi szín-házlátogatóink
nagyon is hálásak. Tapssal jutalmazzák a
dráma, a helyzet, a figura korlátain átlépő
élceket is. Egyik színésznőnk egy özvegy
szerepében cigánykereket hányt a soproni
színpadon. A pusztán fizikai erőfeszítést is
méltányolták.

CSERHALMI IMRE: Az esetleg több
évtizedre is rúgó vidéki munka nemcsak
előnyös, hanem előnytelen szokásokat is
kialakít. A rossz hagyományban meg-
rögzött színész ösztönösen és gátlástalanul
megformálja a maga tapsos kimenetelét.
Ha nem a premierre, akkor a tizedik, a
huszadik előadásra.

MECZNER JÁNOS: Mind a ketten
rendszeresen, de váratlanul be-beülünk a
nézőtérre Győrött is, tájelőadáson is. A
rendezés nem támogatja az öncélú entrée-
kat és abgangokat. Tapsrendjeink is csu-
pán megköszönik, de nem provokálják a
tetszésnyilvánítást. Az elkövetkező
évadban már számos fiatal lép a győri Kis-
faludy Színház deszkáira. Az új színész-
nemzedék új stílusa talán új hagyományo-
kat teremt a társulatban...

CSERHALMI I M R E : . . . és a közön-
ség körében.

SZÉKELY GYÖRGY

Az előadóművészetről

„...új művészi eredmény áll elő; nem
azonos a költőművével, de nem”

is egészen idegen attól." (Babits Mihály:

Költő és tolmácsa)

Sokféle irányból lehet közelíteni egy mű-
vészethez, ha írni, beszélni akarunk róla.
Sokszor maga a művész szól alkotói
gondjairól, máskor az elemző kritikus
próbálja megfogalmazni a legfontosabb
törvényszerűségeket. Az előbbi esetben
többnyire az egyéni alkotói élmény keres
szavakat önmaga meghatározására; az
utóbbinál külső megfigyelő rögzíti ta-
pasztalatait, illetve kísérli meg összegezni
a különböző időpontokban meg-
fogalmazott meghatározásokat, vélemé-
nyeket. Aligha vállalkozhatik bárki is arra,
hogy végérvényes tételeket jelent-sen ki; s
anélkül, hogy az esztétikai nihilizmus
álláspontjára helyezkednénk, majdnem azt
kell mondanunk, hogy végül is egy
művészetet a saját alkotásai határoznak
meg a legpontosabban. Be-határolhatók,
elméleti tételek közé szoríthatók, az
absztrakciók szintjén tárgyalhatók,
utólagos rendszerekbe illeszthetők, talán
még „titkaik" rétegei is le-hámozhatók, de
éppen, mert művészi alkotások,
sajátosságaikat önmagukban hordozzák -
ha más módon elmondhatók volnának,
nem tartoznának a művészet keretébe.

Így van ez azokkal a művészetekkel is,
amelyeknek az alkotásai tárgyakban tes-
tesülnek meg, objektiválódtak. De még
bizonytalanabb talajra kerülünk akkor, ha
az olyan művészeteket vesszük szem-
ügyre, amelyek esetében Lukács György
meghatározása szerint a művészi kép-
ződmény még nem válik le az alkotóról,
nem tárgyban objektiválódik. Ezek az
úgynevezett előadóművészetek - a vers-
mondástól a daléneklésen és táncon át a
pantomimig -, amelyekhez pillanathoz
kötöttségük, illanékonyságuk miatt még
nehezebb hozzáférkőzni. Aligha lehet
tehát csodálkozni, ha az elmélet-írók is
bizonytalanságban vannak felőlük és
rendszerint valamiféle köztes kategóriába
sorolják be: reproduktív, alkalmazott,
függő stb. - művészeteknek

tekintve őket. A kategorizálás kísértésébe,
csapdájába nem szívesen esnénk bele. Más
gondolatmeneten szeretnénk végigmenni,
az előadóművészetek né-hány érdekes
problémáját még egyszer s nyilván nem
utoljára végig szeretnénk gondolni. Talán
túl óvatoskodónak tűnik ez a célkitűzés,
hogy az előadómű-vészetek közül egy
területet választunk ki: azt, amely az emberi
beszéden alapul. De még így is elég
bonyolult világba lé-
pünk.

*

A hivatásos magyar színészet régóta a
magáénak vallotta ezt a sajátos művésze-
tet. Alig nyílt meg a Pesti Magyar Szín-
ház, amikor 1837. október i6-án egy
„Muzsikai és szavalló hangverseny"-en
Egressy Gábor Vörösmarty Mihály Hon-
talan című versét adta elő. 1838. március
6-án ugyancsak ő Czuczor balladáját, a
Karád és Zemirt; a nagy pesti árvíz után
1838. április 27-én Laborfalvi Róza
„szavallja" az Árvízi hajóst, Vörösmarty
költeményét, augusztus 18-án, ugyanezt a
verset Bartha János mondta el. És a példák
szaporíthatók; még pontosabban: egyre
szaporodnak.

Az elméleti munka valamivel később
indul, de azután rendszeressé válik. Szász
Károly műve, A vers-szavalás elméleti és
gyakorlati kézikönyve, amely 1861-ben
először, majd rá tíz évre második kiadás-
ban jelenik meg, nyitja a sort. Jelentős
munka Egressy Gáboré, A színészet könyve,
amelyet a szerző a Nemzeti Szín-ház
ügyével foglalkozó országos bizottságnak
ajánlott 1866-ban, s benne külön fejezetet
szánt a versmondásnak; mint abban a
második könyvében is, amelyet A színészet
iskolája címen 1879-ben fia, Egressy Ákos
jelentetett meg. Igen érdekes volt
Rakodczay Pál elmélete A színészet rendszere
(1884) című művében, amelyben a színész
művészetét lényegé-ben a monológból
vezette le és a vers-mondást eleve színészi
teljesítménynek ítélte. Hevesi Sándor a
Thália-korszak lezárásakor jelentette meg -
sok gyakorlati tapasztalat birtokában Az
előadás művészete című könyvét (1908) ; a
Víg-színház nagy alapító művésze,
Hegedűs Gyula pedig a Paulay Ede-
hagyományra visszanyúlva, arra
hivatkozva szólt a vers-mondók
feladatáról, felelősségéről. Egészen
különleges helyet foglal el Babits Mihály
1918-as tanulmánya, a Költő és tolmácsa,
amelyet Ódry Árpádnak ajánlott, hiszen
talán első ízben fordult elő, hogy a vers
alkotója beszéljen a megszó-



laltatás lehetőségeiről, gondjairól, külön
művészetéről. Valószínűleg nem feleletnek
szánta Ódry Árpád a Színészeti Lexikonba
1930-ban írt cikkét Szavalás és
előadóművészet, színpadon kívüli címmel,
ahol az előadó személyének előtérbe ke-
rülését indokolja. Már a felszabadulás után
jelent meg, főiskolai jegyzetként Nagy
Adorján elmélete (1952), elsőként
hangsúlyozva a vers eszmei mondani-
valójának fontosságát. Évtizedek gya-
korlati tapasztalata sűrűsödött Ascher
Oszkár A versmondás művészete című kézi-
könyvében, amelynek két fejezetcíme
kitűnően foglalta össze a szerző
alapállását; a vers az eszmei
mondanivalóban
összefogott érzelmi-gondolati-formai
egység, a szavalat viszont: a vers érzelmi-
gondolati-formai egységének művészi
kifejezése. Már ő is hivatkozott Hont
Ferenc kéziratos tanulmányára, valószí-
nűleg arra, amely azután 1958-ban Elő-szó
és cselekvés címen jelent meg a Kor-társ 10.
számában. Nagyívű vállalkozás volt a
Színművészeti Főiskola tanárának, Gáti
Józsefnek A versmondásról szóló (1965)
műve, egy élet tapasztalatainak és
gondolatainak hangzó példatárral is ki-
egészített, teljessé tett foglalata. S hogy az
előadóművészetre vonatkozó, vele kap-
csolatos viták újraélednek, nem lezárat-
lanok, jelezte Keres Emilnek, e művészet
alkotójának s újabban szervezőjének-
gondozójának cikke is a Népszabadság
1974. május 26-i számában A pódium-
művészet örömei és gondjai címmel.
Panaszolja „hosszú évek mulasztásait a
műfajelmélet kidolgozása terén". Aligha
lehet hamarosan pótolni a hiányzó dol-
gokat. De meg óvatosan is kell bánni az
elméletekkel. Nehogy úgy járjunk, mint
amitől már Egressy Gábor is óvta ké-
szítőiket, írván: „ ... csak az a baj, hogy
ezek a tudománykészítő urak, e foglal-
kozás közben, adataikról le szokták törleni
ama zománcot, melyet azokra a be-nyomás
pillanata lehelt, s a friss virágok
rendszerint elhervadnak kezeik között,
mialatt ezeket szabályos füzérbe kötözik.
Innen van, hogy a legjobb aesthetikai
tanművek és színművészeti elméletek
megannyi véres verítékek közti
kapaszkodások a philosophia szédítő
magasságaira. Ezért van, hogy ama, kü-
lönben igen becsülendő műveknek éppen
azok vehetik legkevesebb hasznát, a
kiknek azokra legnagyobb szükségök van,
hogy a kezdő ifjúságra nézve még
érthetetlenek, az érett művészre nézve
pedig elkéstek, s ez utóbbinak legfeljebb
azt az elégtételt adják, hogy ez, a

maga emberségéből szerzett tapasztalásait
a tudomány által is igazolva lássa."

Elmondok neked valamit .. .

A versmondás problémái nem a megszó-
laltatásnál, hanem a költői szöveg kelet-
kezésénél kezdődnek. A mindennapos
beszédhez képest a költői szöveg „meg-
csinált beszéd", a görögök „poészisz"
szava a „poieo"-ból származik, ami azt
jelentette: cselekszik, csinál, készít va-
lamit. Tehát meglevőt használ fel más-
ként. Minden ember „átéli" az életét,
folytonos élményei vannak. De általában
nem gondol rá, hogy a lehető leg-
pontosabban szóba zárja, amit érzett és
gondolt, felismert és látott. A költő cso-
dálatos tulajdonsága, hogy mint azt a régi,
III. századbeli kínai költő, Lu Csi mondta:
„befelé lát, befelé hall"; erre rímel
századunkban Paul Valéry, írván: „A
költőben: / a fül beszél, / a száj hall-
gatja;..." De mert az élet gazdagabb, mint
a leggazdagabb szótár, ezért a költő
élményére nem mindig akad pontos szó.
Sőt, a meglevő szavak még gátolhatják is
a pontos kifejezést: régi információk
közlésére fogadta el őket egy-egy közös-
ség - hogyan tudnák hát kifejezni a leg-
újabb, legérzékenyebb felismeréseket, a
külső és belső világ szakadatlanul áradó
tényeit. Még félre is vezethetik a régi
szavak a hallgatókat - hiszen a régi gon-
dolatok ragadtak hozzájuk. Érthető, ha
egy mai költő, mesterségéről szólván, ezt
kénytelen kimondani: „A szó tehát a
költészet legfőbb ellensége." (Nemes
Nagy Agnes: 64 hattyú.) Persze, ennek a
panasznak is van múltja. A már idézett Lu
Csi így írt a költő küzdelméről: „Szavak
versengnek, hogy előtörjenek, De az ész
az ostor és fék: Nyögünk, melyiknek
jusson lét vagy nem-lét ... ", és egy kései
magyar utódja, Babits Mihály 1939-ben a
Jónás imájában így szól: „Hozzám már
hűtlen lettek a szavak ... ". S minden
valószínűség szerint szorgos kutatók sok
hasonló idézetet találhatnának a
világirodalom jeleseinek műveiben. Ha
még ehhez hozzávesszük azt, hogy az
alaphelyzet nem hogy javult volna, de
talán még romlott is - korunk egyre
„bonyolultabb", szoktuk mondani -, s
hogy a szavak egy része elkopott, értékét,
hitelét vesztette, nem lehet csodálni, ha
George Steiner elmélete már „egyre
távolabb" kerül a szótól.

A szó elégtelensége alaptünetének két
következménye is van. Az egyik, hogy
már a mindennapos gyakorlat is
hozzászokott, hogy a szó önmagában is

túlmutasson a saját közvetlen jelentésén,
hogy ne csak „szó szerint" lehessen ér-
teni, hanem többszörös áttételek, távo-
labbi gondolatkapcsolatok, asszociációk
is ébredjenek vele. A másik követ-
kezmény az lett, hogy szókapcsolatok
alakultak, a homéroszi epikus jelzőktől
kezdve a legváratlanabb és a poétika
tudománya által alaposan rendszerezett
módokon. Mindebből az az eredmény
származott, hogy a „megcsinált", a költői
szöveg - legyen az versben, prózában
vagy ezek bármilyen ötvözetében -
mindig szavak összefüggésrendszere, amely-
ben mindig csak az éppen adott „rend",
„szerkezet", „struktúra" érvényes, mert
csak az képes visszautalni a költő által
felismert és közvetíteni kívánt valóságra.
Az is köztudomású, hogy ezt az össze-
függésrendszert hogyan erősíti, végle-
gesíti, gazdagítja a ritmus és a rím hasz-
nálata, oly mértékben, hogy „tartalom és
forma", a végső megfogalmazás és az
eredeti jelentés szétbonthatatlanul szer-
ves egységgé változik. A költészetesz-
tétika (nálunk legújabban Szerdahelyi
Istváné) ezeket az összefüggésrendsze-
reket vizsgálja, ezek törvényszerűségeit
igyekszik megállapítani.

És ha mindehhez hozzászámítjuk azt is,
hogy - a történetileg még megragadható
kezdetekben - a szavak költőileg
megformált összefüggésrendje nemcsak
ritmikai, de dallambeli megformálást is
kapott, s így egyben zeneileg is „meg-
csinált" alkotás volt, akkor úgy gondol-
juk, hogy semmiképpen sem valami ön-
kényes, spontán jelenség világába került,
aki a költészettel került kapcsolatba, ha-
nem a valóság esztétikai tükrözésének
egy sajátos „világ"-ába. (Az igazi mű-
alkotás „világszerűségéről" viszont Lu-
kács György esztétikája ad megszívle-
lendő felvilágosításokat.) És talán az is
világos, hogy ez a már egyszerű mivol-
tában is bonyolult összefüggésrend
messze túlmutatott önmagán. Már akkor
is, amikor kialakítója egyben megszó-
laltatója is volt.

A következő lépcsőfokot nyilvánvalóan
az jelenti, amikor a szavaknak ezt a
sajátos összefüggésrendjét, a költői szö-
veget nem kialakítója szólaltatja meg.

Az előadó hátránya - és előnye

A már meglevő költői szöveg ugyanis
„készen van" - a szó egy bizonyos ér-
telmében. Áttételesen képviseli azt az
élményt, tartalmazza, utal rá, amit al-
kotója, összeállítója kívánt megragadni,
kifejezni. Az idegen, a másik em-



ber számára azonban ez a szöveg még (a
látszólag legegyszerűbb is) titok, amelyet
fel kell fedezni, rejtvény, amelyet
helyesen kell megoldani. Olyan feladat ez,
amely még csak nem is az előadó, ha-nem
az olvasó dolga. A legtöbb esetben
egyetlen olvasásra aligha lehet „túllátni" a
szavakon, a költői szöveg felületén. Időbe
telik eljutni a teljes gondolatig, az eredeti
élményig, az élmény okáig. Talán
túlzásnak tűnik, de így igaz: tehetség kell
a költői szöveg, a vers olvasásához is: a
felismerés képessége, a gondolati és
indulati azonosulás adottsága. E nélkül az
első fázis nélkül megoldhatatlan a későbbi
feladat: a „mögöttes" tartalmakkal
feldúsított szóegyüttc s megszólaltatása.
Es már itt hangsúlyoznunk kell, hogy nem
csupán mechanikus „hangzóvá tétel"-re
kell gondolnunk. A komputertechnika
jelenlegi pontján is lehetséges, hogy egy
lenyomtatott szöveget - költői szöveget is
- hanggal szólaltasson meg a gép. De nem
emberi jellege az így felhangzó szövegnek
éppen a „mögöttes" tartományok néma-
ságában áll. Hallhatjuk a szavakat, de a
vers „értelmén innen" maradunk. A gép, a
kifejezés eredeti értelmében, valóban „re-
produkálja" a szöveget, anélkül, hogy
valódi lényegét közvetíteni tudná. Valami
ilyesmit fogalmazott meg Babits is már
említett tanulmányában, írván: „A
kótaolvasás még nem zeneélvezet."

Babits egyébként még néhány nagyon
fontos és pontos megfigyelését rögzítette.
Hitet tett amellett, hogy „az igazi vers
minden szépsége csak hangosan mondva
érvényesülhet". De megkülönböztette az
egyszerű „hangosan olvasás"-t a költő saját
versmondásától, illetve az előadó
művészetétől. A hangosan olvasás szerinte
szabadságot ad olvasójának, hogy meg-
megálljon, ismételjen, vissza-térjen
szavakra és sorokra, ízlelgesse a szöveget.
Amikor a költő olvassa saját szövegét -
tapasztalat szerint -, megszólaltatja ugyan
a sorokat, de ez még ,,...nem beszéd. Nem
megértetni akar, hanem a nyelv titkos
zenéjét élvezni, és testet adni a vers
ritmusának. Inkább skándálás ez, mint
szavalás. Hanghordozása éneklő, és a
grammatikai értelem másodrangú benne.
Olyanok előtt, kik a vers szövegét még
nem ismerik, többnyire érthetetlen volna,
és gyakran kómikus." A művészi
előadásban az egy-szeri hallásra való
megértetés új feladat-ként jelentkezik, és
ez már intellektuális kötelezettséget is
jelent. Sokszor össze-

ütközik egymással „a titkosabb és zenei
ritmus" az „értelem menetével". Mind-ez
természetesen külön nehézségeket okoz.
Az előadó itt is és így is hátrányban van.
És - így mondta Babits ebben az írásában,
amely Ódry Árpád egy szavalóestjének
bevezetőjeként született - éppen ezért
vannak „előadhatatlan" versek,
amelyekben az ütközés titok és ér-telem
között túlságosan is erős.

De van egy előnye is a költői szöveg
megszólaltatójának. Ha túljut a szavak
felületén és át tud törni az eredeti él-
ményig és felismerésig, még csak a köl-
tővel való azonosulásig érkezett el. Ha
Ady leírta, hogy „Én voltam Úr, a Vers
csak cifra szolga" - akkor a verssel való
bensőséges megismerkedés során az elő-
adóból lesz az az „Úr", akinek a számára a
vers végül is csak „cifra szolga". Ha
József Attila úgy fogalmazott, hogy
„Költő vagyok - mit érdekelne engem a
költészet maga?" - akkor az előadói
alapmagatartásnak is oda kell érkeznie,
hogy ne „a" költészet érdekelje, hanem az,
amiért a költő a verset írta: az ősélmény.
Ekkor azonban már nem csak a „vers"

megszólaltatása a feladat és a lehetőség.
Az adott pillanatban „benne van": a költő
élménye, a költő szövege, az előadó saját
személyisége, az előadó versélménye (a
megértett „mögöttes" tartalommal együtt)
és a megszólaltatás pillanatának igénye.
Hogy még egyszer Babitsot idézzük :
„Bizonyos, hogy ebben az új műalkotásban
(kiemelés tőlem, Sz. Gy.) nem lesz meg
mindig a költemény teljes gazdagsága;
vannak szavak és vannak képek és vannak
fordulatok, szépségek, amelyek elvesznek
a fül vagy az értelem számára, vagy fakók
marad-nak az élőszó erős fényében... De
más-részt az is igaz, hogy az előadó, ha
valódi művész, ebbe az új, általa
befejezett mű-alkotásba a saját
egyéniségéből olyan gazdagságot vihet be
és kényszerül bevinni, amely mindenért
kárpótol."

Ezért van az, hogy a költői szöveg és az
előadó viszonyát csak dialektikusan lehet
megragadni; az azonosság és különbözőség, a
függőség és függetlenség dialektikájában.

Az „eszmekép" jelentősége
Egyelőre azonban még messze vagyunk a
tulajdonképpeni előadástól. A végered-
ményhez vezető úton több szakasz van,
amely a művészi felkészülés nélkülözhe-
tetlen része. Ha ezt a sajátos művészetet
megnevező szót elemezzük - bár ez nem
tudományos megközelítés -, azt látjuk,
hogy azt a folyamatot jelöli, amikor a

művész „elő-ad" valamit. Talán primi-
tívnek tűnik ez a magyarázat, mégis a
valóság felé irányít bennünket, ha ebből a
kifejezésből azt értjük meg, hogy a mű-
vész olyasmit ad „elő", ami benne már
megvan. Ahhoz, hogy meglegyen, el kel-
lett készülnie, valamilyen formában létre
kellett jönnie. Ez a valamilyen forma pe-
dig az „eszmekép". A szó Arany János
„találmánya", aki a Hamlet Hekuba-
monológját fordítva választotta az ere-
detiben „conceit"-ként meghatározott
alkotáslélektani elem magyar megfelelő-
jének. A folyamat ugyanis Shakespeare
pontos megfigyelése szerint az, hogy a
színész előadó/művészi tevékenysége so-
rán kialakítja magában az eszmeképet,
majd „álom-indulatban" - tehát nem
valódiban - ehhez az „eszmeképhez .. .
hozzátöri lelkét", aminek következtében, e
benső erő hatására mindez külsőleg is
objektiválódik: „arca elsápad belé. Könny
ül szemében, rémület vonásain. A hangja
megtörik, s egész valója..." - ma azt
mondanánk: teljes személyisége - „kíséri
képzetét"; és ennél az utolsó szónál
Shakespeare, hogy félre-értés ne essék,
megismétli a „conceit"-et. Nála tehát az
„eszmekép" és a „képzet" azonos. A z
„eszmekép" kifejezés azonban az előadói
művészet elmélete számára hasznosabb, mert
tartalmazta az eszmeiség és a képszerűség, az
elvontság és a konkrétság mozzanatait.

Nyilvánvaló, hogy az eszmekép kiala-
kítása előzetes folyamat. Benne bonyo-
lódik le mindaz, amiről fentebb már be-
széltünk: tudniillik a vers megismerése,
mögöttes tartalmainak felderítése,
összefüggésrendjének pontos feltárása, s
mindezen keresztül az „ős-élményhez"

való eljutás. Ezek nélkül a felfedező utak
nélkül nem lehet kialakítani a vers „esz-
méjét". Mindezek után talán már mon-
danunk sem kell, hogy az alkotó folya-
matnak ez a fázisa mindenképpen tudatos
munka, nem valamiféle ösztönös, szent
„ihlet" vagy éppen eksztázis. Az eredeti
élmény megismerésének intellektualizált
folyamata - az intellektuson túli tényezők,
elsősorban a szavakon túli érzelmi
összefüggések feltárásával, fel-
ismerésével. Megismerés és felismerés -
ezzel a kettős arcú folyamattal találko-
zunk. És amikor a megismerő-felismerő út
végére jutottunk és a költő szövegét
„megszeretve" érzelmileg is azonosultunk
a költő indulataival és gondolataival -
akkor lehet megindulni az úton
„visszafelé" vagy „előre" - a megszó-
laltatás irányába. Ekkor azonban már a



kialakított eszmekép: a szöveg és amit
rajta keresztül feltártunk irányítja
lépteinket. Hevesi Sándor ezt A szavak
dramaturgiája című cikkében úgy fejezte ki,
hogy ,,...le kell tépnünk a szavak álarcát,
hogy meglássuk igazi drámai mivoltukat,
hogy hozzáférkőzhessünk a valódi
asszociációkhoz, a tudatos és öntudatlan
lelki rugókhoz, szóval az élményhez,
amelyből kiszakadtak". S ha ezeken
túljutottunk, akkor lehet megindulni a
realizálás felé. Persze az eszmeképben a
„kép" is benne van. És valóban, általános
tapasztalat, hogy a megismerés sem
egyoldalúan intellektuális-fogalmi
folyamat. A költői művek előadójának
különösen fontos, lélektani tény, mint erre
Szerdahelyi Költészetesztétikájában is
felhívja a figyelmet, hogy az úgynevezett
„belső olvasásnál" is hall az olvasó, és „a
hangtani formák intenzitása" a néma
olvasásnál is átsugárzik. Nem valami
elvont egymás-utániság tehát az
„eszmekép" és a „kép" kialakulása, hanem
szigorú egyidejűség; ezáltal mindkettő
egyszerre „tartalom" és „forma" is - mát- a
felkészülés, az objektiválás előtti fázis
időszakában is. És ekkor alakul ki az az
állapot, amikor az előadó - bármennyire
„belső" is ez az eszmekép - elkezd
kívülről-belülről tekinteni alapanyagára.
Főként azért, mert most már ő is hozzáadta
a maga munkáját: a saját múltját,
egyéniségét, gondolatait, érzelmi emlékeit,
fizikumát. Joggal mondhatja hát Gábor
Miklós Feljegy-zések Alceste-ről című
izgalmas tanulmányában, hogy „Az
előadóban pedig (személyét akarva-
akaratlan mindiga mű elé tolja) mindig
van egy kis cinikus lenézés a művel
szemben, melyen átlát (de nélküle csak a
földön vánszorogna)." S ha igaza van
Hernád Miklósnak, ami-kor a költői közlés
sajátosságáról írott cikkében azt mondja:
hogy a költői köz-lés vezérelve „a
visszametszett redundancia", akkor az
eszmekép kialakítása végén a
„helyreállított", „kiegészített"

redundanciáról beszélhetünk: sikerült
visszaállítani, sőt gazdagítani az eredeti,
egyszemélyes élményt és -- egyelőre - az

előadó személyével együtt, kétsze-
mélyessé változtatni.

Eddig a pontig az >fában, többé-ke-
vésbé, minden „olvasó" eljut. A dilet-
tánsok rendszerint ilyenkor érzik, hogy
tökéletesen egyek a költői szöveggel és az
„elő-adás"-hoz már csak akarniok kell.

A technikai minimumról

Pedig nem elég csak akarni. Birtokában
kell lenni mindazoknak az eszközöknek,
amelyek a művet eljuttathatják hallga-
tóságához. Elgondolkoztató dolog, hogy
szinte kezdettől fogva éppen erről: a
versmondás, az előadóművészet techni-
kájáról írták a legtöbbet; de ugyanakkor -
és most is - ezzel van a legtöbb baj. Az
ellentmondás legfőbb okát valószínűleg
abban fedezhetjük fel, hogy egy látszat
csapdájába esünk. Mi a költői szöveg
megszólaltatása? Beszéd. Mi-után pedig
minden ember beszél, egyesek számára
kézenfekvő következtetés, hogy a
beszédet nem kell tanulni. El-marad
azonban az a különbségtétel, amely a
költői szöveg „megcsinált" volta és a
mindennapok szövegei között fennáll, s
amelyről fentebb már írtunk. A
szóhasználatot alkalmazva tehát azt kell
mondanunk, hogy (szélsőséges naturalista
elméletektől eltekintve) elő-adó beszéde

"megcsinált" beszéd: a poézis poétikus
megszólaltatása.

A másik félreértés is a „beszéd" le-
egyszerűsített értelmezéséből származik.
E szerint a leegyszerűsítés szerint ugyan-
is a beszéd egyetlen ismertetőjele, hogy
„hangzik", tehát - és így szólt minden
helytelen következtetés, így például He-
vesi Sándoré is: „A szavalónak a költe-
mény megelevenítéséhez egyetlen szál
eszköz áll rendelkezésére, és az a hang."
Ennél sokkal pontosabb volt a gyakorló
művész és előadó Hegedűs Gyula meg-
határozása, aki a hangot a beszéd „első
feltételének" minősítette. A modern
beszédelméletek viszont egytől-egyig
azon a véleményen vannak, hogy az em-
beri beszéd nem valami elvont, gépi je-
lenség, hanem egy többcsatornás kom-
munikáció egyik, bár mind jellegében,
mind mennyiségében legjelentősebb ré-
sze. Mindig kiegészítik az úgynevezett
metakommunikációs eszközök: a test-
tartástól kezdve a mimikáig, a lélegzés
módjától kezdve a gesztusokig. Es az is
köztudott minden művész számára, hogy a
hangnak ezen kívül még belső és külső
meghatározói is vannak. Belülről az át-élt
és „előszerkesztett" eszmekép, kívül-ről a
hang erejét, színét, vivőerejét döntő
módon befolyásoló artikuláció, a beszéd-
technika állapota, képzettségi foka. Csak a
teljesség kedvéért hívjuk fel a figyelmet
arra, hogy mindezek a „hangkísérő"

elemek pozitív és negatív hatást is
fejthetnek ki a művészi végeredmény
szempontjából. Pozitív a hatásuk, ha teljes
mértékben az előadó uralma, tuda-

tos kontrollja alatt állnak és az eszme-kép
maradéktalan megvalósítását szolgálják.
Negatív hatást gyakorolnak, ha
bármelyikük öncéllá válik. Többek között
azért is tartjuk művészietlennek, ha az
előadó már testtartásával is illusztrálja,
„színészkedve" jeleníti meg a „költőt"

ha mimikája túlzott, artikulációja külső
ségessé, erőltetetté, izzadságossá válik: ha
egyetlen gondja, hogy hangerejével
hasson, hogy eszközeinek gazdagságával
kápráztasson el, s hogy ily módon el-
takarja magát a megszólaltatni kívánt
művet. Erre a veszélyre már Hegedűs
Gyula is figyelmeztetett, amikor azt írta:
„Ahol látni is kell a szavalót, ott baj van."

Vagyis egyértelműen ki kell jelentenünk,
hogy a kommunikáció min-den eszköze
csak eszköz, csak a nélkülözhetetlenül
szükséges „technikai minimum", de
semmiképpen sem a végcél. Ez a
megállapítás nemhogy nem tagadja meg a
beszédtechnika, a beszéd-kultúra döntő!
szükségességét, a lehető legmagasabb
színvonalra való emelésé-nek döntő
voltát. Sőt, ki szeretné emelni, hogy az
eszmekép realizálása eszközök nél-kül, mégpedig
az eszközök magas színvonalú birtoklása nélkül
egyáltalában nem lehetséges. Ugyanis nem
csak öncélú eszköz-használat takarja el,
akadályozza a mű hiteles tolmácsolását,
de a csikorgó, akadozó, botladozó
szövegmondás is. Ha rossz a
légzéstechnika, ha görcsös az artikuláció,
ha összefolynak a szavak, ha
értelemzavaró a hangsúlyozás és a beszéd
dallama-dallamtalansága, akkor át-
hághatatlan gátak emelkednek a művészi
élmény felkeltése elé. Bármilyen fontos
lenne is a művészi mondanivaló, az ilyen
esetekben, hogy a kommunikációelmélet
kifejezéseit használjuk: „a zörejek" el-
nyomják az „üzenetet". És ezért kell
primitív, korlátolt véleménynek minősí-
teni azt, amely fölöslegesnek tartja a hang
(a beszédtechnika) iskolázását, kon-
dicionálását, a helyes alkalmazás állandó
gyakorlását. Megint csak az a megenged-
hetetlen leegyszerűsítés bosszulja meg
magát, amikor a „mindenki tud beszélni"

elve érvényesül; egyetlen hangszeres vagy
énekművész sem engedheti meg, és nem
is engedi meg magának, hogy eszköztára
ne a legtökéletesebb kondicionáltság
állapotában legyen, naprakész állapotban.
Nem lehet csak „hangversenyezni". És
éppígy nem lehet csak úgy „kiállni
szavalni".

(Befejező rész a következő számban)


