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Az előadóművészetről II.

A m e g s z ó l a l t a t á s művésze te

Feltételezzük, hogy az előadó tökéletesen
felkészült: tartalmilag és technikailag
egyaránt. Tudja, hogy mit akar elő-adni,
és megvannak az eszközei a hűséges
tolmácsolásra. A művészi megvalósítás
komolyabb problémái azonban még csak
azután következnek a számára. Döntenie
kell a megszólaltatás módja tekintetében.
Dönteni kell például afelől, vajon színészi
módon vagy valami elvont „vers-
mondással" objektiválja-e a költői szö-
veget. Mindkét felfogásnak van magyar
elméleti előzménye. Rakodczay Pál pél-
dául következetesen a versmondás szí-
nészi előfeltételeiből indul ki. Kijelenti,
hogy „A szavalást csak a színészetből
lehet megérteni és megtanulni ... ", hogy
„a szavalás maga is játék", és valószínű-
leg ezért jut el (az általánosabb állás-
ponttal szemben, hogy ti. a versmondás -
hang) ahhoz a véleményhez, hogy „A
szavalás alapja a mozgás". Tegyük már-
most föl, hogy a döntés a színészi jel-legű
megszólaltatás mellett történik. Még itt is
kétfajta lehetőség nyílik. Választani lehet
- és kell - a között, hogy már-most a
„költőt" jeleníti-e meg a szöveg
megszólaltatója vagy a szövegben fel-
lelhető „alakokat". Az előbbit támogatja
Hevesi Sándor, amikor így ír: „A mű-
vészi előadás azonban nemcsak megér-
tetés, hanem megelevenítés. Az előadó
helyett a költő áll előttünk, s az a föl-
adata, hogy az írott szóba életet öntsön."
Hegedűs Gyula viszont vállalja a sok alak

megjelenítésének feladatát is:
.. tíz embert is beszéltet, karakterizál,

tagol, hangsúlyoz, érzékít, színez, fest." -
Gyertyán Ervin viszont A múzsák
testvérisége című műve idevonatkozó
részében azt fejti ki másik végletként -,
hogy „...a szavalatnak nem akciót kell
kifejezni a dikcióval..., hanem... az
eszményi, a vers vagy próza szövegében
felolvadó, azt logikai és lélektani ér-
telemben egyaránt átérző és kifejező
olvasást kell megvalósítani". (Kiemelés:
Gy. E.) Színészi megközelítés és „fel-
olvadó olvasás" tehát az a két véglet,
amely között tájékozódni és dönteni kell,
megtalálva a korszerű megoldást.

Az „olvasás", bármilyen tág értelem-

ben vegyük is, leegyszerűsíti, elszegényíti
az előadóművészet tapasztalat szerint is
gazdagabb lehetőségeit. De van-nak
veszélyei a másik végletnek, a szí-
nészkedésnek is. Gyanakvását Ascher
Oszkár a gesztikulációval kapcsolatban
szólaltatta meg, amikor azt írta: „ ..kinek a
nevében mozogjon?" az előadó. És
valóban, ha „a költő nevében" mozog,
akkor, bizonyos túlzással azt is cl lehetne
várni tőle, hogy ruházatát is magára
vegye, maszkot készítsen stb. Ebben az
esetben azonban más szituációt vállal:
szerephelyzetbe kerül. A vers azonban
nem szerep - nem mutat föl teljes ívű
emberi sorsot. Ezt a különbséget már
Szász Károly is nagyon pontosan
megfogalmazta, talán elsőnek a magyar
szavalás elméletében: ..a színész: úgy adja
elő szerepét, mintha mind-az, amit mond,
tesz, érez, szenved-(ni látszik) való és
éppen vele és éppen akkor történő volna;
míg ellenben a szavaló: nem akarja ezen
tökéletes csalódást idézni elő; ő nyilván
kijelenti, hogy amit előad, annak ő csak
előadója; igyekszik azt jellegzetesen,
híven tüntetni elé, de nem behelyezni
magát mindenestől." Hegedűs Gyula meg
éppen bizonyosfajta elidegenítést javasol,
amikor azt ajánlja a versmondónak, hogy
„a könyv a kezében legyen, hogy
dokumentáljuk ezzel is a költő
tulajdonjogát, az ő elsőségét és a mi
másodrendűségünket", és egyidejűleg
persze azt is, hogy a költő nem mi
vagyunk.

A megoldás nyilvánvaló módon ott
keresendő, hogy nem a költő személyét kell
megjeleníteni, hanem a költői eszmeképet
kell megszólaltatni. És hogy ez így nem
valami utólagos, elméleti tétel, azt a nagy
versmondó gyakorlattal rendelkező
Egressy Gábor is igazolja, aki a Színészet
könyvében így foglalt állást: „A vers: a
költői eszmének külső alakja. Belső
alakja: a lélektani alak; tehát a lelki
állapot, mely az eszmét magába olvasz-
totta.. . Minthogy pedig a költői eszme
mindig érzelem alakjában jelenik meg;
tehát a beszélő magát mindenek előtt a
költő kedélyállapotába helyezi, érzelmeit
sajátjává teszi, s ezek természetes hangján
fog szólani, egyszerűen és nemesen." Még
egy idézetet sorolnánk ide, bár nem
magyar szerzőtől származik. De
századunk egyik legnagyobb művésze írta
le, Thomas Mann a József-legendában,
pontosan fogalmazva meg a jó előadás
művészi ismérveit: „József pompásan
adott elő; folyékonyan, szabatosan,
látszólag igénytelenül, mérsékelt

megjátszással és a szó oly természetes
uralmával, hogy a legnehezebb, legbetű-
hözkötöttebb is rögtönzött könnyedség és
csevegő nyelvkészség színét nyerte aj-
kán." Mindkét idézetben szerepel egy
nagyon fontos és jellemző szó: a termé-
szetesség. Es itt helytelen volna valami-
féle naturalizmusra gondolni, amely
pongyola módon akarja a természetesség
látszatát kelteni. Mindkét idézet tar-
talmazza ugyanis a „kötöttség" fogalmát is
: az egyiknél az eszmekép, a költői
kedélyállapot, a másiknál ennek írásos
formája, irodalmilag rögzített,
„legbetűhözkötöttebb" volta a kötelező
kiindulópont. A mi szempontunkból
azonban még Egressyt is némileg
korrigálnunk kell. Ő ugyanis, a romantika
ízlés-világának megfelelően a költői
eszmét közvetlenül az érzelemre
„fordította le". De mi már tudjuk, hogy a
költői szöveg kialakulásakor is jelentős
intellektuális-tudatos elemek kerülnek be
az alkotás folyamatába; az előadói
„dekódolás" során tehát mind az indulati, mind
a gondolati elemekre figyelemmel kell lenni.
Ezt a dialektikát fogalmazza meg Gábor
Miklós a már említett könyvében, amikor
- igaz ugyan, hogy színészi alakításról
szólván, ami azonban ebben a
vonatkozásban elvileg nem különbözik az
előadó művészetétől ezt rögzíti: „Ma a
játék megszerezte a legnagyobb örömet,
ami színészt érhet, a szöveg mindig
váratlanul, de mindig törvényszerűen
jelent meg tudatomban, mintha a
mondatok olyan törvényt elégítenének ki,
melyet most fedezünk fel." Váratlanul, de
mégis törvényszerűen. Váratlanul, mert
az elő-adó számára teljes
természetességgel szólalt meg a költői
szöveg: törvényszerűen, mert a költő-
drámaíró szövege, tehát eredeti
eszmeképe is, pontosan modellálta-
tükrözte a valóság összefüggéseit,
törvényszerűségeit.

A versmondásnak egyik legveszélye-
sebb csapdája a romantikus elképzelé-
sekre támaszkodó érzelemmegjátszás. S
hogy ez valóban gátló kalodává válhat,
azt éppen a romantika elméleti ered-
ményeit átvevő, összefoglaló Szász Ká-
roly módszere bizonyítja. Ő ugyanis
egész fejezetet szán könyvében „Az ér-
zelmek, indulatok hangjá"-nak és nor-
matív szakaszolásban próbálja skatu-
lyákká egyszerűsíteni az emberi érzelem-
világ végtelen gazdagságát. Érzelmi
alaphangnemeket állapít meg ilyenféle ka-
tegorizálásban :
- vidámság, öröm, jókedv, gyönyör, szel-

lemi gyönyör;



- bánat, panasz, kedvetlenség, lehangolt-
ság, bosszankodás, elkeseredés; - zavar,
szemérem, bátortalanság; - harag, düh,
bosszúvágy, fenyegetőzés,

káröröm, irigység, kapzsiság, gúny,
bámulat, kétkedés, ijedtség, aggodalom,
iszony, borzadás, irtózás, undor

és így tovább. Képzeljük el, milyen zsák-
utcákba vezetett ez a formális osztályozás,
ha az oktató utasítására a növendék
megkísérelte, hogy egy-egy művet - in-
tellektuális tartalmát, belső fordulatait
figyelmen kívül hagyva - egyetlen
„alaphangnem"-be kényszerítsen. Ennél az
„alaphangnem"-módszernél csak egyetlen,
még veszélyesebb előadói mód-szer
létezik: a szavak megjátszása. Úgy
gondoljuk, eddigi gondolatmenetünkből
világosan kiderül, hogy miért. Hiszen, ha a
szó a költői szövegben a költői
„ősélményhez", az eredeti eszme-képhez
képest csak „cifra szolga", akkor az előadó
azt a hibát követi el, hogy ezt a cifra
szolgát vállalja urául. Az egyes szavak
megjátszása azonkívül teljesen felbontja,
dezorganizálja a szavak sajátos benső
összefüggését: egyenként önállósítva őket,
önértéket kölcsönözve ne-kik,
megakadályozza, hogy együttes értelmük,
a költői szöveg belső strukturáltsága
érvényesülhessen. Szétrombolja az
egyszeri szépségű épületeket. Téglákat
mutat fel az architektonika helyett. Azonos
értékűvé degradál részelemeket, amelyek
azonos súlyú megszólaltatása egymás
értékét oltja ki. Így válik döngővé,
kopogóssá, monotonná a szöveg
„felmondása" még akkor is, ha az elő-adó
külön-külön alaposan megszínezi,
„eljádzza" a szavakat. Vagy annál inkább.
De ugyanezt állapíthatjuk meg, ha az
előadó valamiféle „hangutánzást" vállal.
Még akkor is, ha - látszólag - a költői
szöveg indokolná, mint például a balladák
esetében, a dialógusszerű sorok
„színészies" elválasztását.

De hát valóban, mi lehet az elvi állás-
pont a balladák előadása esetében? Itt egy
olyan esztétikai gondolatmenetre kell
hivatkoznunk, amelyet Az esztétikum
sajátossága című nagyszabású művében
Lukács György fejtett ki, a művészet
„egynemű közegei"-ről szólván. El-
mondja, hogy mennyire hatott rá egy
barátjának megállapítása, aki felhívta a
figyelmet nagy festők műveinek belső
egyöntetűségére, mikor levegő, föld, víz és
ember szinte egyetlen anyaggá gyúródik,
amelyből újrateremtve és szétválasztva
jelenik meg a teljes valóság. Eb-ben az új
valóságban, a műalkotásban, azo-

nos is, meg különböző is minden. Lukács az-
után továbbviszi ezt a gondolatot, és nagy
drámai példákat, Shakespeare-műveket
hoz fel a tétel igazságának bizonyítására.
Rámutat, milyen egyanyagú Hamlet,
Horatio, Claudius, Laertes, de még
Ophelia is: pedig ezek ugyanakkor önálló
sorsú (bár szigorúan egymásra
vonatkoztatott) egyéniségek. Az irodalmi
alkotások is hordozhatják tehát ezt a
sajátosságot: az egyneműséget. De ha igaz
ez a szigorú egymásra vonatkoztatottság a
színpadi megjelenítéskor fizikailag is
külön-külön átélt és átélhető szerepek
esetében - mennyivel erősebb kötelékek
fogják egybe a vitatott ballada „szerepeit",
ezeknek a szerepeknek sokszor nagyon
töredékes megnyilvánulásait,
szóvillanásait. A költői szöveg
megszólaltatójának tehát éppenséggel nem
a különbözőségek szembeállításával,
merev elhatárolásával lehet és kell
hitelesen megformálni ezeket a sorstöre-
dékeket, hanem úgy, hogy egymásra
vonatkoztatottságuk az előadás eszkö-
zeiben is felismerhető, rokonságuk-ha-
sonlóságuk a megjelenítés eszközeiben is
„egynemű" maradjon. Ezért érezzük
rossznak, színészkedésnek, művésziet-
lenségnek a „hangváltó" balladamondást,
amelyben az „alakítások" ugyanúgy
tördelik szét a vers művészi egységét,
mint a fentebb tárgyalt esetekben az „ér-
zelmek" vagy éppen az egyes szavak.

A balladaelőadás problémaköre azonban
már tulajdonképpen átvezet bennünket az
előadóművészet műfajainak világába.

A műfajok különbözősége és egysége

Nem ritka az a vita, amelynek során ki
akarják jelölni az előadóművészet határait,
mintegy leválasztva más, elsősorban
színpadi tevékenységekről. Eddigi
gondolatmenetünkben mi is bele-bele-
ütköztünk ebbe a problémába, tiltakozva
mindennemű színészieskedés ellen (pél-
dául a legutóbb elemzett balladamondás
esetében). Hogy azonban a viták fel-fel-
villannak, az nyilvánvalóan annak a követ-
kezménye, hogy bizonyos határok tisz-
tázatlanok, s hogy e tisztázatlan határokat
meg-megsértik. Nem véletlenül javasolja
hát Egressy, hogy mindenekelőtt a
„műtani elemekkel" kell megismerkedni,
hogy azok alkalmazásával az előadó tisz-
tázhassa - minden egyes esetben - vállalt
feladatát.

A „műtan" minden valószínűség szerint
mai szóval műfajelmélet, s mivel ezt
legelsőnek az irodalomtudomány dol-

gozta ki, tehát fő kategóriái: a líra, epika,
dráma, adják a fő tájékozódást. Ezért
foglalkozik Szász Károly is külön „Az
érzelmi költészet-nemek szavalása" kér-
déseivel, aztán az elbeszélő költészettel, a
„közép- vagy korcsfajok"-kal, a drámai
vagy cselekvényi költészettel s végül -
ebből a sorból logikailag kissé kilépve, „a
próza szavalásával". Így tagolja
rendszerét Egressy Gábor is, de ő a két
első kategóriát „alanyi és elbeszélő"
költészetnek nevezi, és amikor Hevesi ír
az előadás művészetéről, a lírai
költemények és az epikai költészet elő-
adása mellett harmadiknak a „drámai ol-
vasmányok"-ról szól, s ezen valóban nem
a dráma színpadi megjelenítését, ha-nem
felolvasását, pódiumon történő re-
citálását érti. Abban azonban mindnyájan
egyetértenek, hogy a nagy irodalmi
műfajok más és más előadói módszerrel
szólaltathatók csak meg. Ez így persze,
önmagában, közhely volna, amelyen
azonban bizonyos formai megkülönböz-
tetések kivételével, nemigen tudnak túl-
lépni. Még a legtovább Hevesi megy, aki
a két első műfaj funkciójának különb-
ségével, tehát tartalmi vonásokkal igyek-
szik leválasztani egymásról a két területet.
És valóban nem könnyű az elméletíró
dolga. Hiszen, ha volt is „tisztán" meg-
valósított példánya ezeknek a műfaji ka-
tegóriáknak, többségükre mégis az volt a
jellemző, hogy át meg átjátszottak egy-
másba. A huszadik század irodalma (és
ennek nyomán irodalomelmélete) pedig
még inkább feloldotta a műfaji határokat.
Az a messzemenően elvont rendszer,
amelyet Hegel állított fel, s amelyben a
líra a tiszta szubjektivitást, az epika a
tiszta objektivitást, s végül a dráma e
kettőnek a tökéletes szintézisét képvi-
selte, valóban alig volt tartható.

A szűkebben vett előadóművészetben
mindenesetre a nagyobb szerepet az első
két kategória: a líra és az epika játssza.
De ha továbbra is elfogadjuk első felté-
telezésünket, hogy a költői szöveg lénye-
gében az alkotó elsődleges élményének
későbbi rögzítése, a „szavak hálójában"

való megragadása, azért, hogy tovább-
adhassa, elmondhassa valakinek, min-
denkinek -- akkor a mű megszólaltatá-
sakor is elsősorban az elmondás, a to-
vábbadás momentuma a döntő, majdnem
tekintet nélkül arra, hogy anyaga - fő-
ként, ha már megfogalmazásában sem
„teljesen tiszta" - líraibb vagy epikusabb
jellegű. Végül is aránykérdéssé változik a
dolog, s nem érinti az előadás lényegét,
az eredeti eszmekép új életre



keltését. Ha jól utánagondol az ember,
minden elméleti tétel mintapéldájára
szinte azonnal ellenkező példát is lehetne
említeni. Vonatkozik ez még az olyan,
látszólag egyszerű megkülönböztetésekre
is, amit valaha a vers és a próza között
tettek. A rím lenne a különbség? De
hiszen van rímtelen vers és rímes próza is.
A ritmus léte, nemléte választaná el a
kettőt egymástól? De hiszen van nem
ritmizálható „szabad vers" és felismerhető,
erős belső ritmussal fel-épített prózai
jellegű költői szöveg. Nagy a gyanúnk,
hogy anélkül, hogy vala-miféle esztétikai
nihilizmus bűnébe esnénk külsőségesnek
és felületesen formálisnak kell ítélnünk
ezeket a megkülönböztetéseket, legalábbis
az előadó-művészet szempontjából.
Ugyanis az előadó, ebben a minőségében
(tehát nem az elméletgyártó állapotában)
mindig egy konkrét költői tartalom
konkrét költői formájával találkozik. Ha
megismerése, elmélyült tanulmányozása, a
mű elsajátítása során megfejti a mű
„titkát", s ebbe bele kell érteni az írói
alapélményt, a megfogalmazás módját,
szó-együtteseinek összefüggéseit,
legbensőbb ritmusát, rímes vagy rímtelen
muzsikáját (amiről különösen Hevesi írt
szépen 1934-es tanulmányában, A versek
zenei titkáról szólván) akkor nem valami
formális „lírai" vagy „epikai", „verses"

vagy „prózai" előadói modort vesz majd
fel, feladván ezzel a konkrét mű megvaló-
sításához szükséges szellemi és testi ru-
galmasságát, szabadságát, hanem minden
alkotóelemének átélésével és teljes értékű
tolmácsolásával igyekszik teljesíteni vál-
lalt feladatát: a mű megszólaltatását.

A mű iránti hűség vezeti tehát, és nem
az elméleti kategóriát igyekszik igazolni.
De lehetséges-e hűtlen hűség a költőhöz?
Valószínűleg igen. Emlékezzünk csak a tanul-
mányunk elején idézett Babits-gondolatra,
amely szerint vannak „előadhatatlan"

versek, illetve az előadóművésznek
sokszor az értelmezés és az érthetővé tétel
irányába túl kell lépni a versen, olyan
világokba, amelyek már nem csak a
költőéi. Ez a túllépés nem az olyan-fajta
naturalista igényből fakad, mint mondjuk
Rakodczay követelése, aki szerint az
írónak bele kell nyugodni, „hogy az
előadó a verssorokat irgalom nélkül az élet
szabálytalan rythmusában felbontsa".
Közelebb jár a babitsi gondolathoz Nagy
Adorján, amikor azt jegyzi meg, hogy
„nagyon sok esetben a színésznek, elő-
adónak át kell értékelni az író központo-
zását", mert, ha formálisan hű marad a

kitett jelekhez, akkor „könnyen meg-
bonthatja az író mondanivalójának értelmi
egységét, vagy megtörheti érzelmi
lendületét". Ezek már tartalmi érvek: a
mondanivalót, az indulati-érzelmi len-
dületet helyezik az írásjelekkel ellentétes
serpenyőbe. Azt meg talán mondanunk
sem kell, hogy századunkban igen sok
olyan költői alkotással találkozhatik az
előadó, ahol egyáltalában semmi-féle
írásjel nincs kitéve, ahol tehát a tagolás-
megformálás végső törvényét maga az
előadó határozza meg, mondja ki. Úgy
érvényes, ahogy ő olvassa: az ő „olvasata"

a hiteles. Ha jól fejtette meg a titkot és jól
adta tovább, hallgatóin mérheti le sikerét.
Az ilyen esetekben azután végképp nem
segítenek a részmegoldások. Az egészet
kell tudni-ismerni ahhoz, hogy a részek
(külön útbaigazítások nélkül is) a
helyükre illeszkedjenek. És itt válik
jogossá Deme László elmélete és pontos
meghatározása arról, hogy az előadó
számára tulajdonképpen a „szövegegész"
a döntően fontos kiindulási alap, melynek
minden pontja (szava, szócsoportja,
mondata) egy bonyolult függvény része.

... Elmondom hát mindenkinek

Lehet, hogy forradalom kellett hozzá,
hogy a költő - például Majakovszkij -
ismét közvetlenül szólaltassa meg rob-
banó erejű verseit legigazibb közönsége, a
proletariátus jelenlétében. De az elő-adó
célja -- mondjuk így: az igazi mű-vészé
semmiben sem különbözik ettől a
magatartástól. A valóságos közvetlen-
ségbe emel át valamit... ami azért fo-
galmazódott meg, hogy meghallják az
emberek. És még csak nem is a hallgatók
létszáma a döntő. Egyvalaki számára is
megszólaltathatja a verset: egy csendes
szobában ülő baráti társaság előtt is;
iskolában vagy szabadban, pódiumon
vagy az utcán, vagy akár hangszórókon át,
tömegek előtt. Technikailag talán, sőt
egészen biztosan, más és más meg-oldást
kell választania. De a lényeg: az elmondás
vágya és kényszere nem változik. És -
megint csak a művészek esetében - nem
lehet hiú önmutogatás a célja. Hogyan is
írta József Attila: „Nem én kiáltok, a föld
dübörög!"

Az előadóművészet azt a feladatot
vállalja magára, hogy rajta keresztül a
szív dobbanását, az agy lázas munkáját, a
föld dübörgését lehessen mennél több
embernek meghallani. Mint minden mű-
vészeté, az övé is csak a társadalom tel-
jességében tölti be hivatását.

TÖLGYESSY ZOLTÁN

Az előadóművész
jogi helyzete ma

Szerte a világon egyre nagyobb jelentő-
ségűvé válik az előadóművészek jog-
állásának, érdekeik védelmének kérdése.
Melyek ezek az érdekek ? Miért kap egy-
re nagyobb jelentőséget jogi rendezésük ?
Mik a felmerülő, vitatott kérdések? Mi
lehet ezek megoldása?

A jelenlegi állapot a következő: az 1969.
évi lII. törvény, amely a szerzői jogról
rendelkezik, modern, korszerű, sok
kérdést megfelelően rendez. Az elő-
adóművészek jogaival is foglalkozik, eb-
ben a kérdésben azonban csak a kezdeti
lépéseket teszi meg, és szabályozása
korántsem kielégítő. Ahhoz, hogy ezt
belássuk, meg kell ismerkednünk a tu-
lajdonképpeni problémával.

Számos szerzői jogi tárgyú írás alkotó-ja
rámutat arra, hogy az előadóművészek
védelmének szükségességét a technika
fejlődése hozta magával; az, „hogy az
előadóművész napi teljesítménye nem
csak a világ legnagyobb előadótermének
legnagyobb befogadóképességét sok-
szorosan meghaladó hallgató- és néző-
közönség számára vált egyidejűleg érzé-
kelhetővé, hanem minden különösebb
szakértelem nélkül igen messzemenő
hűséggel minden térbeli, időbeli vagy
számbeli korlátozás nélkül ismételhetővé
is változott". (Nizsalovszky Endre: Az
előadóművész jogállása.)

„A műszaki fejlődés lehetővé tette, hogy
- akár a művész tudta és beleegyezése
nélkül - előadását távollevő közönségnek
is közvetítsék, rögzítésék és tetszés szerint
megismételjék." (Zsemberi István: Az
előadóművészek jogvédelme.)

Ugyanez a folyamat már egyszer le-
játszódott a szerzői jogi fejlődés törté-
netében, pontosabban a XV. században,
amikor a szerzői jog megszületett. A
szerzői jogok védelmének szükségessé-
géhez is a technika vezetett! Csak akkor a
szorosabb értelemben vett szerzők,
elsősorban az irodalmi mű szerzője vé-
delmét segítette elő, sőt hozta létre az új
találmány, a könyvnyomtatás és a
kialakuló nyomdaipar védelmének szük-
ségessége.

Napjainkban az előadók számára a
rögzíthetőség adta meg az igényjogo-


