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1. Mondandómat Az ember tragédiája hét változatának elemzé-
sére építem. Ezek: a Szegedi Szabadtéri Játékok színházi
változatának rádiófelvétele 1937-bő1 (Ádám: Abonyi Géza,
Éva: Tasnádi Ilona, Lucifer: Kürthy József, Rendező: Németh
Antal), két, ugyancsak színházi változat 1955-bő1 (Á.: Bes-
senyei Ferenc, ill. Básti Lajos, É.: Szörényi Éva, ill.
Lukács Margit, L.: Ungvári Lász1ó, ill. Major Tamás, R.:
Ge11ért Endre, Major Tamás, Marton Endre), majd 1964-bő1
(Á.: Sinkovits Imre, É.: Várady Hédi, L.: Kálmán György,
R.: Major Tamás), az 1972-es rádiófelvétel (Á.: Mécs Ká-
roly, É.: Kohut Magda, L.: Bessenyei Ferenc, R.: Barlay
Gusztáv), az 1977-es hanglemezgyári sztereofelvétel (Á.:
Lukács Sándor, É.: Molnár Piroska, L.: Haumann Péter, R.:
Szinetár Miklós), végül a rádióbe1i kvadrofón felvétel
1983-bó1 (Á.: Hegedős D. Géza, É.: Bánsági Ildikó, L.:
Garas Dezső, R.: Bozó Lász1ó). -- A vizsgált anyagot a
Magyar Rádió bocsátotta rendelkezésemre. Hat változatban a
Tragédia 3. színének, egyben -- az 1964-esben -- 2. színé-
nek egy részlete hallható a felvételeken, melyek közül te-
hát 4 színházi, 3 stúdiófe1véte1. Nagyjából ugyanaz a rész-
let, de nem teljesen azonos szöveg, mert a különböző szín-
revite1ek alkalmával eltérő módon húzták meg aszöveget.
Cikkem célja az e1emzés módszereinek, szempontjainak felvá-
zolása.

2. A drámai nyelv hangzásának és e hangzás vizsgálatának
érdekében előre kell bocsátanunk, hogyahangzásvi1ág alap-
jául szolgáló szöveg, maga a drámai mő, nyelvezetét (nye1v-
haszá1atát) tekintve abba a nyelvi, nyelvhasználati, illet-
ve stílusrétegbe tartozik, melyet az irodalmi nyelv termi-
nussal szoktunk megnevezni. (A nyelvi kategóriákra ld. pl.
Benkő 1988a-b; Deme 1953; Jakab 1974; Nyirkos 1981; Pais
1954; Sebestyén 1981; Török 1960; Wacha 1973, 1985, 1987),
magam azonban egy másfajta rétegződési felfogás alapján



(Wacha 1974, 1986, 1988) a beszélt írott nyelv (vagy be-
széd) nagyobb kategóriájába sorolom, s csak ezen belül he-
lyezem el a Tragédiát az irodalmi nyelv szintjén, hiszen
szövege elmondásra szánt, de előre, írásban megfogalmazott,
stilizált beszéd, dialógus (tehát írott szöveg), mely nyel-
vezetében (esetleg) az élőszót, a beszélt nyelvet utánozza.
Hangzását tekintve pedig a reproduktív--interpretatív stí-
lus kategóriájába tartozik (Wacha 1974), hiszen aszöveget
megszólaItató színészek a spontán, emfatikus beszéd illúzi-
óját akarják felébreszteni ahallgatóban, nézőben.

A hét változat hangzásformáját több, egymással szoro-
san összefonódó tényező határozza meg.

~ A színrevitel, a megszólaltatás helye, a miliő, ahol és
amelyben a mű elhangzott.

Az 1937-es, de még a két 1955-ös színházi előadásokat
rögzítő változatokon is feltűnően érezhető az "emelt be-
széd", mely sajátos fekvésben mozgó beszéddallamot, nagyobb
hangerőt, sajátos beszédtechnikát és artikulációs folyama-
tot is jelent. Ez abból is adódik, hogy a hangnak át kell
mennie a rivaldán, nagy teret kell betöltenie. Jellemzik a
"kiénekeIt", a nagy ívekben mozgó dallamformák, melyekben a
beszéddallam csúcsával jelzett hangsúly (vö. Szász 1871;
Nagy 1964) nem okvetlenül esik a szövegnek logikai hangsú-
lyos szavára.

Jellemzik a szünet után nagy intenzitással indu ló s a
fonemikus frázis (a beszédszakasz) vége felé lehalkuló,
kicsengő dinamikai megoldások, a hangsúlyos szók előtti
gyakori pillanatnyi s7.ünetek, s hogy a beszéd- és légzés-
technika szabja meg a szünetek helyét és a beszédritmust is
(nem pedig a szöveg logikuma, mondatszerkezete). A legálta-
lánosabb jellemző azonban, hogya szöveg értelmezése inkább
a beszéddallamra van áttéve, nem a logikai hangsúlyok feje-
zik ki az értelmet. Erőteljesebb a beszéddallam, a dinamika
és a hangsúlyos verselésre is emlékeztető ritmika uralma,
mint az élőszóban. Szinte lekottázható, "énekelhető" a be-
széd, mely az 55-ös változatokban szép fekvésváltásokkal
érzékelteti a mondatok grammatikai szerkezetét is.

Jelentősen megváltozik az 1964-es rendezés beszédstí-
lusa. Ez a szereplőktől visszafogottabb vagy csak alig
emelt, már a mai színpadi beszédhez közelítő beszédet kí-
vánt. Ebben az interpretálásban nagy szerepet kapott a szí-
nészek eltérő egyénisége is: Várady Hédi (Éva) emelt han-
gon, végig ereszkedő, ill. lebegő lejtésű mondatdallamokkal



beszélt, Kálmán György (Lucifer) nem emelte meg a hangját,
dikció nélkül szólt, lassú tempóval; meditatív beszédéből a
hang színezetének, a beszéd ritmusának gyakori váltásai
által enyhe irónia csendült ki, s az, hogy szinte sajnálja,
hogy meg kell rontania az első emberpárt. Kettőjük között
mintegy átmenetet jelzett az Ádámot alakító Sinkovits dal-
lamos, telt hangja, logikus hangsúlyozású csaknem racioná-
lis, mégis a klasszikus színpadi dikcióra emlékeztető be-
széde.

A beszéddallam uralkodó jellege szinte teljesen eltű-
nik az 1972-es, az 1977-es, majd az 1983-as rendezésekből.
Stúdiófelvételek ezek, "szobahangra hangszerelve". Az 1984-
es felvétel pedig már szinte monológ interieur. A stúdió-
technika ugyanis nem kívánja meg az "emelt beszédet", ezért
nem prelegál a színész, nem a dallamra bízza a szöveg átvi-
telét (szobában nem lehet szónokolni, nem illő kiabálni).
Nem a színházi nézőkhöz szólnak ezek, hanem a rádióhallga-
tóhoz, egyre logikusabb, egyre értelmibb értelmezéssel.
Következésképpen a beszédben a nagy szerkezeteket, a nagy
nyelvi egységeket (tagmondatokat, mondatokat, sőt mondat-
tömböket) összefogó, érzelmileg fűtött beszéddqllam és di-
namika helyébe a logikára törekvő -- de az indulatokat nem
kizáró, csak visszafogó -- árnyalt hangsúlyok lépnek. S a
szöveg erős grammatikai--logikai tagolása. A beszéddallam
már nem az értelmezés helyettesítője, hanem az értelmezés
(a logikai hangsúlyozás) kísérője. Nem a dallam és a ritmus
viszi a szöveget, hanem az értelmezést kíséri a beszéddal-
lam. Igaz, hogy ezáltal egyre szárazabb, szürkébb, racioná-
lisabb lesz a beszéd dallamvilága. (VÖ. Vértes O.A. 1987.)

4. A másik meghatározó tényező a korstílus. Ez egyrészről
vonatkozik a kor színjátszó és beszédstílusára, melyet úgy
is szoktunk emlegetni, mint nemzeti színházi, illetőleg
vígszínházi stílust. Másrészről kapcsolódik a kornak a Tra-
gédiával kapcsolatos (irodalomtörténeti) felfogásához, el-
képzeléseihez és természetesen a rendezői felfogáshoz, kon-
cepcióhoz.

A 37-es színrevitel megtestesíti az ún. színpadi dik-
ciót; még az 1955-ös előadások is ezt tükrözik, a nemzeti
színházi deklamáló stílust, mely elsősorban a klasszikusok
szövegének mondását jellemezte, s jellemzi aéha ma is.
(Megfelelői megvannak a francia és angol színjátszásban is,
pl. a Comédie-Fran~aise-ben). Ma is hallhatjuk hazai színé-
szeinktől, versmondóinktól (pl. hanglemezről a Varietas



delectat sorozatban), olykor pedig archív filmekről.
A Tragédia későbbi felvételei szakítanak ezzel a stí-

lussal. Így a hangzás és ennek elemei alapján megfigyelhet-
3ük, hogy miként jut el a dráma a misztériumjátékszerű
hangvételtől a nemzet világirodalmi értékű drámájának járó
hangzáson át az 1964-es adaptációban a racionális, értelem-
re ható, filozofikus mondanivaló bemutatásáig; az 1977-es
változatban a drámai mű gondolati magj ának tárgyilagos
szemléletéig, racionális kifejtéséig; majd az 1983-as vál-
tozatban a szinte a tudatban lezajló, belső, lelkiismereti
monológig. Egyidejűleg érzelmileg is tovább szürkül a szö-
veg. Dallamában még inkább kiegyenlítődik a beszéd. Vissza-
szorulnak az érzelmeket tükröző dallamformák, megnövekednek
a visszafojtott indulatokat kifejező dinamikai megoldások
(szaporodik a nyomatéki hangsúlyok száma). A nagy dallamí-
vek helyett az erősebb hangsúlyoknál magasba szökő, majd
visszahulló lejtésforma, a dallamhangsúly helyett (vö. Nagy
1964) a dinamikai hangsúly válik dominánssá. -- Míg a ko-
rábbi változatoknál az érzelmek, indulatok ereje gyengíti,
sőt elmossa az értelmezés hibáit, a racionálisabb változa-
toknál -- melyekben már a hangsúlyozás a domináns -- ezek
feltűnőbbek, mert a logikus hangvétel felerősíti a félreér-
telmezéseket (nem kap akkora szerepet az emfatikum). Igaz,
hogya racionális változatokban kevesebb a félreértelmezés,
a beszéd lendület éből, érzelmi töltéséből adódó emfatikus
hangsúlyozás Pl.:
1937: "Könnyű neked beszélni türelemről! (•••) De én az

~let fájáról nem ettem! I ~rasznyi lét, mi sietésre int.";

1972, 1983: "~?~nyű ~:ked beszélni türelemről,! (•••) De ~

az ~let fájáról ~~~ ettem! 1 ~rasznyi lét, mi sietésre int";

1937: "Minden, mi él, ;gyenlő sokáig (él). A százados ~ s

az ~~!napos :?var."; 1972: Minden, mi él, az ~gyenlő soká

él.·/ A százados fa, s ~gynapos rovar"."; 1983: "Minden, mi

él, az ;gyenlő soká ~~., A f;'~~zadosfa, s ~9ynapos rovar."



A kor beszédstílusa, előadói stílusa (mely persze ere-

dendően a mű születési korának szövegstílusában ölt testet,

noha aszövegstílus és a beszéldstílus kölcsönösen determi-

nálja egymást) meghatározóan hat az értelmezésre és ezáltal

a rendezői felfogásra is. Akorstílusban -- szövegezés- és

hangzásmódot egyaránt tekintve -- nyilvánul meg az adott

kor "beszédideálja" (mai szóval úgy mondhatnánk: beszédnor-

mája). Ennek élharcosai mindig a színészek voltak. Gondol-

junk csak a Pesti Napló hangsúlyperére (vö. Suhajda 1898)

és a versmondói stílusok körüli vitára.

A beszédideál mindig a hangzásban realizálódik, s ezt

magyarázza utólag a rá vonatkozó preskriptív szakirodalom.

Ezt tükrözi a 30-as, 50-es évekre a·Nagy Adorján-féle be-

szédtechnikai tanítás (Nagy 1964) és a Hevesi-féle rendezői

elv (Hevesi 1965), s ennek felel meg bizonyos értelemben az

1937-es és a két 1955-ös színrevitel hangzása, ezt tükrözi

az Ascher- később a Gáti-féle versmondói felfogás (Ascher

1937, 1955, Gáti 1965), végül az a puritán logikai értelme-

zési szempont, melyet az 1983-as változat is mutat, s mely-

nek Péchy Blanka (1974) volt az egyik fő harcosa.

~ A rendezői felfogás a harmadik fontos tényező, mely meg-

határozza a dráma hangzásvilágát. Ezt a kérdést, mivel túl

messze, a színháztörténethez vezet, nem boncoigatom. Rész-

letesen tárgyalják drámaelemzések és -magyarázatok, a szí-

nikritikák, rendezői, színészi visszaemlékezések, bár ezek

a hangzásról kevés szót ejtenek.

6. A negyedik meghatározó a SZlnesz egyénisége, beszéde,

aki bármily felfogásban formálja is meg a szerepet, mindig

átszűri saját egyéniségén is, s így saját magához, beszéd-

modorához is alakítja az életre keltett figurát és szöve-

get. A szerephez, együtteshez, rendezői felfogáshoz idomu-

lás a stílusegység érdekében csak bizonyos mértékig sike-

rülhet tehát; ennek segítője is, gátja is beszéde, hiszen a

beszéd hordoz egyéniségből is adódó, identifikáló jegyeket

(vö. Tóth 1948; Buda 1988; Wacha 1989). -- Mint alkati

különbségből is adódó felfogást említhetjük meg, hogy a

Tragédia 3. színében Básti inkább megbántott, szemrehányó

Ádám, míg Bessenyei inkább öntudatos és számonkérő, Sinko-

vits a 2. színben a világra rácsodálkozó, megelégedett,

Mécs Károly indulatos, de racionális, Lukács magabiztos,

határozott, Hegedűs D. Géza önmagával is dühösen vívódó

Ádám. Luciferként Ungvári inkább kárörvendő, Major Tamás



felsőbbrendű, Bessenyei gúnyos és felsőbbrendűen oktató,

Kálmán György szánakozó, sajnálkozó és önmagával is ironi-

kus, Haumann Péter kissé cinikus, Garas Dezső pedig megértő

és tárgyilagos. Legalábbis a szöveg intonációján, a beszé-

lők hangszínezetén ezek az attitűdök jönnek elő domináns

jegyként a 3. színben.

Az előadóművész egyéniségéből adódó versértelmezési,

felfogásbeli különbségek elemzésére már volt kísérlet (Su-

rányi--Molnár 1981; Fónagy 1974). Ugyanezt a munkát érdemes

lenne a drámai mű hangzásváltozataival is elvégezni: objek-

tív műszeres mérésekkel megvizsgálni, milyen akusztikus

elemek adják azokat a sajátosságokat, melyeket a hallgató--

néző felfogásbeli különbségként érzékel. A versek akuszti-

kus variánsainak elemzése azt sugallja, hogy ezek forrása

az akusztikus (főleg intonációs) elemek használatában lévő

dominancia-eltolódás, mert -- kevés kivételtől eltekintve

-- a szöveg logikai--érzelmi góca it jelző akusztikus súly-

pontok (pl. az értelmi és érzelmi hangsúlyok) általában

egybeesnek az akusztikus variánsokban, csak a realizálódás

módja és mértéke más. A szabad, egyéni variálás csak addig

helyénvaló, míg nem mond ellent a mű gondolatiságának, han-

gulatának, mondanivalójának.

Ez a gondolat azonban a következő vizsgálati szempont-

hoz vezet.

7. Az ötödik és legfontosabb tényező maga a mű: gondolati-

sága, érzelemvilága, mondanivalója, a megformálandó jelle-

mek, jellemfejlődésük a mű külső és belső cselekménye so-

rán, s az ezt hordozó nyelvezet: a dráma szövege, nyelvi

külalakja. Ezek együttesen mint tartalom szabják meg a meg-

szólaltatási formát. Ha a színész megtalálta a műben, a

figura beszédében rejlő latens dallamot, összhangba tudja

hozni saját egyéniségével, az együttessel, a rendezői el-

képzeléssel, megteremti az adekvát megszólaltatási formát.

Ha nem, disszonáns (inadekvát) lesz a beszéd összképe. Stí-

lustörés következik be. (Ilyent az 1964-es változatban fi-

gyelhetünk meg, s ilyen majd mindegyik változat 3. színében

Éva több megszólalása.)

A drámai mű megszólaltatásának elsőrendű feltétele az

előzetes szövegelemző munka, s a létrejött hangzáskép vizs-

gálatakor a beszédmű nyelvi és akusztikus képe közötti ösz-

szefüggések elemzése. Ez három egymással összefonódó cso-

portra osztható:



a) A nyelvi oldal vizsgálata

A szöveg és a beszéd külső hangzásformájának, a hang-

alaknak az elemzése, a hangfonetikai elemzés szint je. Ez a

szöveg mikroelemeinek megméretése: milyen az a hangzásalak,

amelynek írott változatát betűsorok formájában a szerző

papíron rögzítette. Ez az írott szövegnek realizálódása az

artikulációban, artikulációs ritmusban a jellemábrázolás

során. Különös súlyt kap ez verses dráma esetén.

A szöveg és a beszéd belső hangzásformájának elemzése,

a mondatfonetikai sík. Ezt a szöveg mondatainak szerkezete

(meg-, be-, összeszerkesztettsége) s a mondatfajták hatá-

rozzák meg. Végső fokon a drámai beszéd intonációjának 10-

gikuma függ ettől: miként érzékelteti ez egyrészt a szöveg

mondatainak szerkezetét: kapcsolódását és tagolódását a

szövegegész kisebb-nagyobb egységeiben (pl. előre vagy

visszafelé utaló hanglejtéssel stb.), másrészről mint jelzi

az intonáció a kommunikációs szituációt és az attitűdöket,

milyen az intonációs kohézió: összeépülnek-e a mondatok

folyamatos beszéddé s dialógussá vagy csak szövegdarabok,

mondatok, esetleg csak egymást követő mono lógok sorából

áll-e a jelenet.

Ennek vizsgálata minden szövegnél fontos: ez mutatja a

gondolatnak megfelelő vagy az azt torzító akusztikumot, s

e nélkül nem lehet jó sem a beszéd-, sem az értelmi ritmus.

Más a szöveg értelme például a következő, az egyes változa-

tokban megfigyelhető eltérő hangsúlyozás esetén:

1937: "s ha képzetem , magasb körökbe von, I az éhség
... -

kényszeritt 1 hunyászkodottan

1955a: "s ha képzetem magasb körökbe von,
••• - .# •••

éhség kényszerít I hunyászkodottan leszállni ismét I
= ....

tiprott ~nyaghoz"; 1955b: "ha ~~?zetem magasb ~?rökbe von,/

az éhség kényszerít ~~nYászkodottanlleszállni ~~mét I a

tiprott ~nyaghoz"; 1983: "ha ~~I?zetem magasb körökbe von,1

az ~~ség kényszerít ~~nyászkodottan leszállni

tiprott anyaghoz". 1937, 1955a: "Vagyok!? 1 Bolond szó!";



(Lásd még a korábbi példákat.) Persze fontos annak elemzé-

se: mi lehet az eltérések oka, magyarázata.

Nagyobb szerepe van -- most már aszöveget és a be-

szédet tekintve -- a nyelvi (akusztikai) és természetesen a

logikai építkezés vizsgálatának; a nyelvi--logikai szerke-

zet és a hangzás közötti összefüggések elemzésének, a szö-

vegfonetikai síknak. Így például a mű egészében az egyes

szerkezeti (a be- és felvezető, előkészítő) részek hangüté-

sének vizsgálata a logikai építkezéshez ad kulcsot.

b) A gondolati--logikai szempontok adják a műnek és

realizálódásának elemzéséhez a második szempontsort. Ez is

összetett.

A mikroszövegnek, a mondatnak az elemzése a

mondatláncban: a téma és a réma, az ismert és az új, a

magától értetődő és a fontos viszonya a mondat on belül, s

ennek kifejezése az intonációval ismét csak mondatfonetikai

síkon. Itt a már idézettek mellett az ilyen megoldási

változatok összehasonlítása lehet érdekes: 1955a: "Ez az

~nyém. I A nagyvilág helyett I ~ tér lesz otthonom. (~.) I

termeni."; 1955b: "Ez az ~nYém.1 A ~világ helyett/ e tér

és kényszerítem nékem termeni. "; 1977: "Ez I az ~nYém.1

A nagyvilág helyett I eltér lesz otthonom. (•••) I Megvédem

azt alkártevő vadaktól, I és kényszerítem nékem termeni. ".

Vagy: 1937:IlMi dőre a cél, ,

"Mi dőre a cél, I mi súlyos a a harc" stb.

'A kisebb logikai;' szerkezeti egységek (jelenetek, sze-

repek, jellemek, a cselekmény szövegelőzménybeli és szituá-

cióbeli) elemzése egy-egy egység megszólaltatásához, a szi-

tuációknak, attitűdöknek érzékeltetéséhez, a mondat- és

szövegfonetikai eszközök funkcionális használatának megkom-

ponálásához ad segítséget. Vizsgálatuk az elhangzott szö-

vegben funkciójuknak megismerését igyekszik tisztázni:



miként szolgálják a drámát, és miként járulnak hozzá a

drámai stílus akusztikumának változásaihoz.

A gondolati építkezés elemzése a makroszövegben, a mű

szövegegészében azt célozza, honnan, milyen utat bejárva,

hova jut el a szerző a jellemek, alakulásuk, a jelenetek, a

cselekmény során, a szituációk, attitűdök változása, a

partnerviszonyok érzékeltetése által, hiszen ezek magyaráz-

zák az egyes beszélők beszédét az adott szituációban a

hangképzéstől kezdve a hangzó elemek legszélesebb köréig.

(Gondoljunk csak a most elemzett 3. színtől eltérve az

athéni, a római vagy a londoni szín figuráinak beszédére.)

Ti. a jellemek, szerepek, a színpadi beszédhelyzet és part-

nerviszony, az érzelmek stb. szabják meg, hogya színész az

adott szituációban mennyire térhet el a szűkebb és tágabb

értelemben vett beszédnormától. Ez a realizálás (a hangzó

változat) elemzésekor azt mutatja, hogya színészek az áb-

rázolás érdekében mit és hogyan használtak fel a nyelvi

elemtárból. Ezek változása jellemző lehet a színpadi stílus

változásaira (pl. a pozitív és negatív jellemek választékos

vagy torzult hangképzése, a vulgáris alakok álnépies be-

szédmodora).

c) A külső, a művészi forma megfigyelési szempontjai

ismét a mikro- és a makroszöveg elemzését kívánják. A műfa-

ji, műnemi kérdések vizsgálata tartozik ide (pl. a drámai

műveknek mely csoportjába tartozik az elemzett mű, versben

-- s mely vers formában -- vagy prózában, vagy a kettő

együttesében íródott-e, mint Shakespeare szárnos drámája). A

tartalom és a forma szoros kapcsolata miatt ez sem közömbös

az akusztikum szempontjából, s éppen ez indokolja a Tragé-

dia esetén az igényes beszédmodort (a főszereplők szájából)

s az élőszón időnként átlüktető hullámzást a blankversnek.

8. Ha már most a bemutatott szempontokat követve köze-

lítjükmeg a drámai művet, az első "munkaszakaszban" tulaj-

donképpen egy lebontó és egy építkező folyamatot végzünk

el: olvasáskor először dekódoljuk a műben rejlő üzeneteket,

az akusztikaiakat (a hangoztatásra, a hangzó formákra vo-

natkozókat) is. A második munkaszakaszban, a feldolgozáskor

tulajdonképpen egy szét- és lebontó folyamatra kerül sor. A

harmadik munkaszakasz lebontás és egyidejű építkezés

most már hanggal a megszólaltatáskor. Mindezek a szakaszok

a színész munkájára vonatkoznak. A negyedik munkaszakaszt a

hallgatónak, nézőnek kell elvégeznie: a megszólaló művet

hangzáselemeiből neki kell összeraknia, hogy megértse a



szerző és a színészek üzenetét.
A kutatónak, ha a színpadi mű hangzásvilágát elemzi,

ugyanezt az utat kell végigjárnia. Csak így tudja megragad-
ni, leírni, milyen is a színpadi mű hangzásvilága, s csak e
fárasztó elemző, összerakó, rendszerező és mérlegelő munka
elvégzése után állapíthatja meg, hogy jó-e a mű megszólal-
tatási formája, s az összehasonlított változatok tanulsága
alapján javára vagy kárára változott-e a színpadi beszéd.
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