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A drámai nyelv

Amit az ember lát, könnyebben elfogadja
valóságnak, mint amit hall, mert ezt előbb meg
kell értenie. Ebből származik a drámai nyelv
kettős alapkövetelménye: a színész számára
legyen könnyen mondható, a néző számára
könnyen érthető. A mondhatóságnak vannak
ugyan hangtani nehézségei, mint a mássalhangzó
torlódás, az érthetőséget pedig zavarják a régi,
az idegen és a tájszavak, mégis, a színház gya-
korlatában a kettő csaknem ugyanazt jelenti:
ajánlatos kerülni a tekervényes, sokszorosan
összetett, közbevetésekkel fűszerezett, idegen-
szerű, magyartalan mondatokat. Amit nehéz el-
mondani, többnyire homályos és megfordítva.

Mondhatóságnak és érthetőségnek az ilyen
semmitmondó általánosságokon kívül nincs is
szabálya. Talán nem is lehet, mert a két alkotó,
író és színész szíve más ritmusban dobog, tüdeje
másként adagolja a levegőt, szája más-ként
artikulálja a beszédet. Az író, bármekkora
is az alakoskodó fantáziája, hiába próbálja ki
önmagán az alakok mondatait és mozdulatait,

szövegével csak jobb-rosszabb utasítást ad a szí-
nésznek, s az nem mindig találja meg tulajdon
bőre alatt ugyanazokat a reflexeket. Hangsúly,
hanglejtés teljesen megváltoztathatja a mondat
értelmét, s ezért oly nehéz meggyőzni a színészt,
hogy rosszul hangsúlyoznia bocsánatos bűn, de a
leírt szöveg megváltoztatása szentségtörés.

A drámai szöveg kialakulása maga is dráma, de
többnyire kompromisszummal végződik: az
erőviszonyok szerint hol az író vagy fordító
módosít a szövegen, hol a színész törődik bele.
Ám ez a naponta felbukkanó perpatvar feszült
küzdelemmé válik, ha „nehézsúlyú" író és
együttes kerül szembe egymással. Csathó Kálmán
mulatságosan írta le harcát Szomory Dezsővel,
akinek különleges nyelvét sehogy sem tudták
megkedvelni a Nemzeti színészei. Eleinte csak
maguk közt gúnyolódtak, majd kezdték
megmásítani az író mondatait, lefordítani ma-
gyarra. Szomory bejárt a próbákra, a fiatalabb
színészeket nyomban figyelmeztette szövegének
tiszteletére, a vezető művészeket a rendezőnek
panaszolta be. Hogy amit írt, az megbonthatatlan
zene, amelynek ritmusát, lüktetését tudatosan
komponálta meg. Csathó két tűz közé került. Az
írót azzal próbálta leszerelni, hogy a monda-tok
értelme a régi marad, apróságok miatt ne
kötözködjék, mert a kedveszegett színész lélek-
telenül játszik. Némelyik színésszel viszont úgy
egyezett ki, hogy a magyartalan mondattal ábrá-
zoljon olyan figurát, aki rosszul beszél magyarul.
Ez a kompromisszum, a darab kigúnyolása - úgy
hiszem - az elképzelhető legrosszabb. Meg is
bukott az előadás.

A nyelv áttekinthető világossága ugyan alap-
követelmény, de a legnagyobb drámaírók is sűrűn
vétenek ellene. A Bánk bán darabos dikciója, sok
homálya ellenére irodalmunk kimagasló
remekműve - annak, aki fölkészülten nézi. Ám a
színház nem óhajt múzeum lenni; a mű-értő
irodalmárokon kívül az avatatlan közönség-nek is
teljes értékű műélvezetet akar adni.

A nagy mű legtöbbet vitatott kérdése az, hogy
Gertrudis mennyire bűnös Melinda el-
csábításában. Katona, jórészt a cenzúra miatt, ezt a
kérdést elködösítette. A királyné kétszínű
viselkedésén nem lehet kiokosodni, s végül két-
szer is elhangzik, hogy ártatlan volt. Mindkét
vallomás, Gertrudisé is, Biberaché is perdöntő-nek
számított a régi konvenciók szerint, mert a halál
előtti pillanatra esett, s aki ilyenkor hazudik, örök
kárhozatra jut. Mai közönség szemé-ben ez a
dogma nem sokat ér, s erejét tovább



csökkenti, hogy Gertrudis vallomása rendszerint
kimarad az előadásból: mikor Bánk leszúrta és
kitántorog, legördül a függöny. Biberachnak
halálos ágyán tett vallomásáról pedig csak Myska
bán elbeszéléséből értesülünk, ami a színpadi
történéshez mérten súlytalan. Színház és néző
igénye az, hogy a királyné bűnös lett légyen, ezt
viszont zavarja néhány homályos mondat. Fő-
ként Gertrudis szavai Ottóhoz:

Tudd meg, kicsinylelkű, hogy e dolog
ha Melinda érdemét temette volna el,
úgy kikergettetni kész lehetnék
országaimból -

Ennek a félmondatnak két, egymással ellen-
tétes értelmezése van. Az egyik vélemény szerint a
„kikergettetni" szenvedő igealak, tehát a királyné
- prózára fordítva - ilyesmit mond: „Ha Melinda
tisztessége elveszett volna, engem ugyan
kiűzhetnének az országból..." A másik párt
műveltető igének fogja fel a kritikus szót, s ez
egészen más értelmet ad a mondatnak: „Ha
Melindával ez történt volna, téged űznélek ki."
Az egyik esetben Gertrudis bűnrészesnek vallja
magát, a másikban csak az öccsétől való dicstelen
elválás bántja.

Az irodalmi vita egy évszázada folyik, a szín-
háznak viszont estéről estére döntenie kell. Ha
pedig döntött, kára szöveg betű szerinti hűségével
továbbra is bizonytalanságban tartania a nézőt.
Legutóbb a televízió előadásában radikális
megoldás született:

. ha e dolog Melinda
érdemét temette volna, országaim
veszíteném miatta.

Az új szövegezés félreérthetetlen: bűnrészes
vagyok, ráfizethetek, s még ez is kisebb baj a te
kontárságodnál. Az ilyen igazításokkal persze
csínján kell bánni, hogy a szöveg el ne szürkül-
jön tőlük. Elmondhatjuk Buffon nyomán: stílus
teszi az írót. Szókészlet, mondattan jóformán
izomzata és lélegzete, s ezt másnak utánoznia
vajmi ritkán sikerül. Az átdolgozónak, mint az
építész-restaurátornak sokszor két rossz között
kell választania. Vagy elütő színű téglával fol-
tozza ki a romos boltív kőfaragványait, vagy saját
fantáziája faragványait erőlteti belé. Így az
óvatlanul restaurált szöveg világosabb lesz, de
gyakran vagy szürkébb, vagy tarkább, mint volt.
Ez azonban átvezet a drámai nyelvhasználat
magasabb szintjére.
A b e s zéd m i n t s zób el i c se l ekvés

Arany a Bánk bán példáján így tanította nagy-
kőrösi diákjait: „A nyelv a helyzethez, a szemé-
lyek indulatához alkalmazkodik . . . a párbeszéd
alatt a cselekvény is egyre halad, a jellem fejlik,
majd egy, majd más oldaláról mutatkozik be ...
költői szubjektivitás helyett teljes objektivitást
látunk."

Arany tanítása a drámai nyelvről elemző
jellegű. Hasonló szemléleten alapul az ő nagy-
szerű Bánk bán tanulmánya, s hasonló módon
készül fel ma a legtöbb rendező, mióta Szta-
nyiszlavszkij rendszerbe foglalta a drámai szöveg
és a színészi játék összefüggéseit. A lényeg, hogy a
színész tapintsa ki a szöveg mélyén az élő embert,
annak gondolatait, indulatait, szándékait, s
minden mondathoz keressen megfelelő
magatartásformát, gesztust vagy egyéb fizikai
cselekvést. Test és lélek mozgása ugyanis csak
együtt ábrázolhatja az élő embert. Innét nézve a
színpadi beszéd szóbeli cselekvés, a színészi játék
cselekvésre váltott beszéd. A kettő együtt a lélek -
érzés, gondolat - mozgását tükrözi, tehát a
művészet eszközeivel a néző számára érzékel-
hetővé teszi azt, ami egyébként nem érzékelhető.

A színjátszásnak ez a komplex formája, amely-
re már Hamlet figyelmeztette színészeit, csak a
realizmus jegyében emelkedett általános sza-
bállyá. A realista színész akkor tartja jónak a dik-
ciót, ha az kissé hézagos, és így neki módja nyílik
arra, hogy a hézagokat akcióval egészítse ki.
Klasszikus példa erre Gloster és Anna jelenete a
koporsónál, ahol a leköpéstől az elgyűrűzésig
akciók egész sora van a szövegbe s az utasítá-
sokba írva.

Az összecsapás egyébként is a leghatásosabb - s
épp ezért szövegében a legmaradandóbb - eleme a
drámának. Itt minden mondatnak, sőt minden
szónak hatalmas helyzeti energiája van. Jól
szemlélteti ezt egy apró igazítás a Nóra III.
felvonásában. Amikor Helmer kézhez kapja a
fatális kötelezvényt, így kiált fel: „Meg vagyok
mentve." Ez a mondat a dráma első verziójában
így hangzott: „Meg vagy mentve." Utóbb jött rá
Ibsen, hogy egyetlen igerag megváltoztatásával
tömören és pontosan tudja jellemezni Helmer
önzését és kicsinyességét, s ezzel sok fölösleges
magyarázkodást takaríthat meg.

A színész legfőbb igénye a szöveggel szemben
a jó szerep, amely módot nyújt egy teljes ember
plasztikus ábrázolására. Ez nem mennyiségi
kérdés. Az a rabszolga, aki Antonius házasságá-
nak hírét tudatja Kleopátrával, epizodista létére



ebben a pillanatban főszereplővé válik, mert a hír,
amely a királynő hiúságát sérti és gyerekes
ösztöneit csalja elő, neki az életébe kerülhet. Ezt a
szerepet Bajor Gizi partnereként a darab
rendezője, a színház igazgatója, Major Tamás
játszotta. Viszont Horatio, Racine bizalmasai vagy
II. Endre szerepéért nem szoktak vetekedni a
színészek. Nehezen formálhatók ugyanis emberré
a különböző „drámai funkcionáriusok", akik
kérdéseket adnak fel, hogy a hős válaszol-hasson,
elbeszélnek valamit, hogy a többiek
megrendülhessenek, vagy rezignáltan belenyug-
szanak az eseményekbe. Kivétel persze bőven
akad. Az Éj monológja a Csongor és Tündében,
Theramenes elbeszélése a Phaedrában híres költői
betét, amelynek elmondása színészi bravúrnak
számít.

A kivételektől eltekintve a realista színészt
nem vonzza sem a zengzetes retorika, sem az ön-
célú költőiség. Az epikus-informatív s a lírai-
leíró-filozofikus elemekből legszívesebben csak
annyit tartana meg, amennyi az ő szerepének
megformálásához szükséges, vagy legalább sok
különleges színt, játéklehetőséget tartalmaz. A
helyzet- és jellemábrázoló mondatok sora be-
láthatatlan, tipizálásuk is külön tanulmányt igé-
nyelne. Utalásképpen mégis hadd említsek egyet:
különösen vonzók az olyan mondatok, amelyekkel
egy gondolat megszületését, kibontakozását, tetté
válását lehet ábrázolni. Ilyen például a gyilkosság
eszméje, amely végül tőrt vetít a vizionáló
Macbeth elé.

A színész első igénye az, hogy a drámai szöveg
inspiratív legyen: őt ösztönözze a szerep plasz-
tikus megformálására. Másodrendű a nyelv önálló
szuggesztivitása, hiszen ezt majd úgyis a játék és
a színész egyénisége teszi teljessé.

A rendező szemlélete ettől annyiban tér el,
hogy ő az előadás egészét akarja megvalósítani, s
emiatt ragaszkodnia kell sok lírai vagy elbeszélő
részhez, ha az az atmoszférát vagy a cselekmény
érthetőségét szolgálja. Az ő feladata a beszéd és
mozgás arányainak, ritmusának összehangolása, s
ettől függően dönti el, hogy a szöveg melyik része
jó, melyiket húzhatja ki, melyik szorul
módosításra.

A színház művészei az előadást tekintik mű-
alkotásnak, amelynek csak ihletője a drámai
szöveg. Nyersanyag, amelyből formálni lehet
valamit, trambulin, amelyről el lehet ugrani. Jó, ha
az információk nyomban konfliktussá válnak, ha
minden mondat egyszerre jellemzi a beszélőt és
partnerét, helyzetüket és indulatukat, maga-
tartásukban változást idéz elő, egyidejűleg közli a
szükséges tudnivalókat, s előbbre lendíti a cse-
lekményt. Ha minden mondatot az mond, annak
és úgy, hogy ezáltal a szereplők testi-lelki mi-

volta s történetük világosan és vonzóan kerül a
néző elé ... Jó, ha ehhez az elvont drámaiság-hoz
„alkalmazkodik" a nyelv, amely ilyenformán
passzív vagy statikus jellegű, s előadásában válik
majd cselekvéssé, mozgássá.

Nyelvi emberábrázolás

Az író mindezt másként látja: neki a gondolat a
nyersanyaga, s épp a nyelv segítségével tudja
kifejezni, megformálni a jellemet és cselekményt, a
párbeszéddel megteremteni a helyzetet és in-
dulatot. Konfliktus és információ összehangolása
természetesen döntő az író számára is, csak-hogy
neki ez elsősorban nem nyelvi, hanem szer-
kesztési feladat. A nyelv azonban az ő számára
aktív és dinamikus szerepet játszik, s ez ott lát-
szik meg a legvilágosabban, ahol egyetlen funk-
ciót tölt be, vagy legalább ez az egy funkció
dominál. A kérdést ugyanis az irodalmi szemlélet
ilyenformán veti fel: miféle embert vagy történetet
akar ábrázolni az író, s ebben miféle esz-közként
használhatja a nyelvet.

Az alakok írói jellemzése a névadással kezdő-
dik. A tragédiákban ez nem okoz gondot, mert ott
a szereplők mitológiai vagy történeti alakok. A
vígjáték képzeletbeli szereplőinek neve ősidők óta
magán viseli valamilyen jellemvonásukat, vagy
legalább hangzásával igyekszik bizonyos
hangulatot kelteni. A szerelmesek neve - a rene-
szánsz pásztorjátékai óta - érzelmes hangulatot
áraszt, a komikus szereplőké komikusan hangzik.
Gyakoriak a „beszélő nevek", amelyek egy-szeri
hallásra elárulják viselőjük legfőbb tulajdonságát.
Ben Jonson Volponéja ravasz róka, Moscája
szemtelen légy. Az ő nyomán az angol
színpadokon állandó fogássá alakul a beszélő
nevek használata, ami - mai ízlésünk szerint - csak
akkor találó, ha ragadvány- vagy gúnynév-nek
érződik, mint Gay és Brecht Koldusoperájában
Bicska Maxi, Tigris Brown vagy Kocsma Jenny.

Moliére és követői más úton járnak: az alakok
neve hangulatilag bizonyos jellemtípust, szín-padi
légkört jelez. A polgárok antikizáló nevet viselnek
- mást az öregek, mást a fiatal szerelmesek - a
szolgák pedig a commedia dell'arte figuráinak
nevét vagy ahhoz hasonló franciát, s ugyanazok a
nevek sűrűn átcsúsznak egyik darabból a másikba.

A reális névadás igénye a polgári drámával
kezdődik, de azért még az Ármány és szerelem
intrikusa a Wurm (féreg), udvarnagya a Kalb
(borjú) névvel világosan elárulja jellemét.



Schiller kortársa, a népszerű Kotzebue gyakran
azzal oldotta meg alakjainak jellemzését, hogy
ismétlődő szójárást adott a szájukba. Énnek ha-
tása érződik Kisfaludy Károly vígjátékain és
Csokonai művein: a Tempefőiben Koppóházy csak
kutyákról, Tökkolopi csak kártyáról hajlandó
beszélni. Élőfordul ilyesmi komoly drámában is,
mint az „ördög és pokol", Petur szavajárása.

A név, ha nem is ilyen primitív formában, de
legtöbbször ma is jellemzi a szereplőt. Némi
gyakorlattal már a színlapról leolvasható, hogy
melyik alak miféle szerepet fog játszani a színre
kerülő történetben.

Ősi eleme a komédiának a beszéddel való, a
verbális jellemzés. Az egyik legkorábbi példát
Plautus hetvenkedő katonája szolgáltatja. Leg-
szebb nevű utóda egy commedia dell'arte capi-
tano-figurája: Escarabom-Baradon di Pappi-
rotonda, a leghíresebb leszármazott viszont a
pókhasú Falstaff lovag. Shakespeare verbálisan
jellemzett alakjai közül kiemelkedik Galagonya, a
Sok hűhó semmiért csendbiztosa, aki a hivatalos
nyelvet zagyválja értelmetlen szóhalmazzá. Innen
- vagy Moliére jogászaitól - egyenes az út a mai
napig: a bürokrácia jellemzését nagy-szerűen
szolgálja ez a zavaros locsogás. A legszélső
véglethez egy modern cseh drámaíró jutott el,
Havel, aki Leirat című darabjában a hivatal
fonákságait a közönség számára teljesen
érthetetlen nyelvvel ábrázolja.

A latin jogi kifejezésekkel fontoskodó Dottore a
commedia dell'arte színpadáról lépett át Moliére
vígjátékaiba, s ő aztán az orvosi nagy-képűséget
figurázta ki hasonló módon. Aki ezt a nyelvet
megtanulja és utánozni tudja, mint Toinette, A
képzelt beteg szobalánya, annak elég, ha parókát,
fekete köpenyt kanyarít magára, s nyomban
orvossá válik. Ilyenféle trükkel győzi le a
Lélekbúvárt Illyés hőse: egy éjszaka kitanulja a
freudista frazeológiát, s ezzel Szmuk doktor fölé
kerekedik. Kis túlzással úgy mondhatjuk, hogy a
látványosan aktív szereplők addig öldösik
ellenfeleiket, míg egy jól irányzott döfés nem
végez velük. A „nyelves" szereplők viszont
mindenkit agyonbeszélnek, s végül őket is
agyonbeszélik.

Fontos dologra utal az ilyen küzdelem: hogy a
nyelv gyakran maga az ember. A klasszikus víg-
játékírók bőséges humorforrást fedeztek föl ebben
a gondolatban. Mindössze azt a fikciót kell
elfogadtatni a nézővel, hogy az egyik szereplő
nem látja a másikat - mert sötét van, mint a
Figaróban, mert pincebörtönbe dugták, mint
Malvoliót, mert zsákot húztak a fejére, mint

Scapin a Géronte-ra -, s akkor a tréfacsináló némi
maszkcserével vagy anélkül, pusztán el-
változtatott beszédével más emberré válik.

Ugyancsak humoros elem volt a régi vágású
komédiákban a tájszólás, ebből azonban a közel-
múlt naturalistái olykor az egész környezet ábrá-
zolását szolgáló eszközt faragtak. Hauptmann
sziléziai tájszólásban írta meg a Takácsok első
változatát; O'Neill és számos követője népies
köznyelven beszélteti minden egyszerűbb alak-
ját, a parasztot, a munkást, a matrózt, a négert;
Pagnol a délfrancia dialektussal ért el nagy sike-
reket; Zuckmayer a Köpenicki kapitány történe-
tében megszólaltatta a legjellegzetesebb német
tájszólásokat. A dialektusnak jellemábrázoló
funkciója azonban csak akkor lehet, ha szembe-
kerül az irodalmi nyelvvel. O'Casey például a
Bíbor porban tiszta beszédükkel teszi nevetsé-
gessé angol szereplőit a tájszólásban, de költőileg
beszélő írekkel szemben - ami válasz az angol
kommersz színházak gyakorlatára: ott ugyanis az
ír szokott ellenszenves, részeges figura lenni.

A verbális jellemábrázolás a naturalizmus óta
nyert polgárjogot a komoly drámában. Gorkij
szerint a dráma épp azért oly nehéz irodalmi
forma, mert - az elbeszéléssel szemben - itt az író
nem szólhat közbe: „A darab szereplőit egyedül
csak beszédjük határozza meg, vagyis csupán a
beszéd nyelve, nem a leírásé . . . A darab
szereplői a színpadon csak úgy lehetnek
művészileg értékesek és társadalmilag hitelesek,
ha minden szereplőnek szigorúan sajátos és a
lehető legnagyobb mértékben kifejező a beszéd-
modora." Gorkij Az ész bajjal jár és A revizor
alakjait idézi példaként, s még több joggal fűz-
hetné hozzájuk azokat a figurákat, akik Cschov és
az ő drámáiban szerepelnek. Asztrov doktor
emberi értéke legvilágosabban abból derül ki,
ahogy az orosz erdők pusztulásáról beszél, Lukáé
abból a történetből, amelyet a fatolvajokról mesél
el. A Ványa bácsi és az Éjjeli menedék-hely
„cselekménye" szempontjából mindkét el-
beszélés közömbös. Csakhogy Csehov és Gorkij
drámáiban lényegtelen a klasszikus értelemben
vett cselekmény, az emberábrázolást viszont fő-
ként az ilyenforma szóbeli cselekvés szolgál-tatja.

Drámai légkör

Hangulatfestő vagy atmoszférateremtő ele-
meknek szoktuk nevezni az olyan szóbeli vagy
fizikai cselekvéseket, amelyek csak közvetve, s
nem közvetlenül viszik előbbre a cselekményt,
ábrázolják a főszereplőket. Az Agamemnon
palotájának tetejére láncolt őr első szavaival



megteremti a vészjósló események hangulatát, a
Hamlet első pillanataiban az őrt álló katonák
szavai jelzik az éjfélt, a hideget, vagyis azt az
atmoszférát, amely a szellem megjelenéséhez
szükséges. A klasszikus dráma takarékosan bánik
az ilyen hangulatkeltő eszközökkel: közvetlen
előzményként alkalmazza, mintegy díszlet helyett
vagy annak kiegészítéseként, hogy a soron
következő jelenet szuggesztivitását teremtse meg.
A modern drámaírók egy része azonban alantas
dolognak érzi a cselekményt, s náluk a hangulat-
festés, atmoszférateremtés nem annyira konkrét
helyzetek és helyszínek, mint inkább a szereplők
lelki világának ábrázolására való.

Ez a jelenség párhuzamos a századforduló
képzőművészeti és irodalmi irányaival. A szavak
zeneiségét, dekoratív szimbolikáját Maeterlinck
aknázta ki először a színpadon, s az ő nyomán
haladt Claudel, Giraudoux - nálunk Szomory.
Majakovszkij költői formában alkalmazta az
expresszionista hangulatfestés eszközeit, a német,
francia és angol expresszionisták többnyire
beérték a mondatból kiszakított szavak nyers,
harsány hangjaival. O'Neill például a Szőrös
majom környezetét - valójában az emberiséget -
kórusszerűen felhangzó, alig összefüggő felkiál-
tásokkal próbálja ábrázolni. A szürrealista
hangulatfestés legnagyobb mestere García Lorca.
Ilyen elem a Véres mennyegzőbe illesztett csodá-
latos bölcsődal a fekete lóról, amelynek „Négy
lába vérhabos, Sörénye jégcsapos", s csak sír,
mert nem ihatik a folyó vizéből. Ilyen Poncia
kurta elbeszélése a Bernarda házában egy falu-
beli asszony megszöktetéséről: „Nem is ellen-
kezett. Azt beszélik, hogy a melle kibuggyant a
ruhájából és Maximiliano úgy ölelte át, mintha
gitározna rajta. Iszonyú!" A történet valójában
pletyka, amely a drámán kívül álló személyekről
szól, tehát a régi fogalmak szerint nem is tartozik
a drámához. Hangulatilag viszont tökéletesen
odaillik: egyszerre mutatja meg a szolgáló kéjes
megbotránkozását, Bernarda elutasító értetlen-
ségét s költői formában azt a légkört, amelyben
egy ehhez hasonló történet majd tragikus véget ér.

Az író h a n g j a

A mesének játék nélküli, pusztán nyelvi esz-
közökkel való ábrázolása epikus sajátság, de az
ókori tragédiától kezdve mindig kapott helyet a
drámában is. Ma néha újszerű formában talál-
kozunk vele. A narrátor - mint amilyen A mi kis
városunkban a Rendező vagy az Ilyen nagy
szerelemben a Taláros úr - valójában az írót kép-
viseli, aki lezárult, befejezett egészként ismeri a
történetet, szemünk láttára szerkeszti cselek-

ménnyé, tetszése szerint változtatva meg az ese-
mények időbeli sorrendjét, megállva a
magyarázatra szoruló homályos pontoknál. A
narrátor képében színre lépő író megtöri a realista
drámának azt a fikcióját, hogy a néző a
színpadnyíláson mint óriásira növesztett
kulcslyukon át a nyers valóságot látja.
Visszamenőleg pedig azt is elárulta, hogy a
színpadi történetben azelőtt is érvényesült az író
szubjektivitása, amikor a kor-ízlés objektíven
ábrázolt cselekményt vélt látni.

Az írói hang olyankor üti meg a néző fülét,
amikor a színpadi figurák váratlanul bölcsebb-
nek vagy szellemesebbnek mutatkoznak, mint
ahogy egyéniségük vagy helyzetük diktálná. A
drámaírás legnagyobb mesterei mindig gondosan
ügyeltek arra, hogy tömören megfogalmazott
gondolataikat - az úgynevezett szentenciákat -
főszereplőkkel és feszült pillanatban mondassák
el, hogy azok rögtönzésnek hassa-nak. Antigoné
és Kreon közt gyors egymásutánban szikráznak
elő ilyen szentenciák:

Antigoné: Testvérért gyászt viselni szégyen
nem lehet .. .

Kreon: Egyforma sorsot mégse nyerhet
jó, s gonosz .. .

Az ellenségből holtában se lesz
barát.

Az írói bölcsesség álcájául szolgálnak az olyan
természetű figurák, mint Mefisztó vagy Lucifer,
akik a tiszta ész hangját hivatottak megszólal-
tatni. Lucifer általános bölcsességeit tucatjával
idézhetnők: „A kor folyam, mely visz vagy el-
merít, úszója s nem vezére az egyén." „Nem a
kakas szavára kezd virradni, de a kakas kiált,
mert hogy virrad." Ám ha Lucifer lenne ilyen
bölcs és nem az író, létre sem jöhetett volna Az
ember tragédiája, amelynek végső kimenetelét
 mint narrátornak, az álomképek
felidézőjének
 Lucifernek ismernie kell. Tehát az
öngyilkosság ötlete, amelyet Ádámnak sugall,
eleve kudarcra van ítélve. Más szóval a „teljes
objektivitás" igénye, amelyet Arany hangoztatott
- s Goethétől kezdve még sokan - csak egyik, s
nem egyetlen módja a drámai alakok nyelvi
ábrázolásának.

Az író hangját szólaltatja meg olcsóbb formá-
ban a Dumas fils darabjaiban szereplő rezonőr,
aki mindig talpraesetten tudja kommentálni a
körülötte lejátszódó eseményeket. Oscar Wilde
még eggyel tovább lépett: az ő vígjátékainak
majdnem minden szereplője szellemes, beszédét
okkal vagy anélkül minduntalan mulatságos
aforizmákkal színezi. Ez a játék a maga idején



divatot csinált, és Somerset Maugham első
darabját azért utasította el egy színigazgató, mert a
párbeszédek nem voltak elég epigrammatikusak.
Maugham néhány órai munkával bepótolta a
hiányt, s megállapította, hogy szellemesnek ható
aforizmákat gyártani igen könnyű dolog: az ember
egyszerűen a visszájára fordít egy köz-keletű
szólásmondást. Hasonló jellegűek a mai
vígjátékokat elárasztó „bemondások".

Még ötven éve ügyetlenségnek vagy illetlen-
ségnek minősítette a kritika, ha az író az esemé-
nyek fölé helyezkedve, mintegy összekacsintott a
nézővel. Brecht ezt is beiktatta a tudatosan
alkalmazott „elidegenítő effektusok" sorába: a
józan hang ugyanis értelmi állásfoglalásra készteti
a nézőt. Nyelvi szempontból a cselekményt
értelmező songok a legérdekesebbek: az írói hang
itt tartalmilag is, formailag is elszakad a színpadi
illúzióvilágtól. S az a legkülönösebb, hogy a
dalforma odáig, a zenés műfajok örökösnek hitt
konvenciói szerint mindig a legérzelmesebb
pillanatok ábrázolója volt. Brecht visszájára
fordította a régi konvenciót, s a fülbemászó
dalocskákat a legértelmesebb írói gondolatok
kifejezésére használta fel.

A nyelv teremtő ereje

A leírt szó önállóan is elvégezheti a jellem-
ábrázolás, a hangulatfestés vagy a cselekmény-
vitel funkcióját. Talán ez ösztökélt sok írót arra,
hogy tovább csiszolja, fejlessze eszközét, a nyel-
vet. Erre két mód kínálkozik. Az egyik : meglevő,
de nem használatos szavak, fordulatok alkalma-
zása. A másik: új szavak és mondatformák alko-
tása.

A kimondható és kimondhatatlan szavak tör-
vényeit mindig a korízlés szabályozza. Az „alan-
tas" komédia ebben a tekintetben az ókor óta
szabadabb a „fenséges" tragédiánál: Ariszto-
phanésznél előfordulhatnak trágár kifejezések, a
tragikusoknál nem. Hasonló a viszony Moliére és
Racine szóhasználata között. Még így is meg-
botránkozást keltett a Nők iskolájának egyik
jelenete, ahol Ágnes dadogásából azt lehet hinni,
hogy szüzességét rabolták el, holott csak a
szalagját. Shakespeare kora nem volt ilyen kényes,
utókora annál inkább: a XVIII-XIX. században
világszerte kigyomlálták drámáiból a „vérmesebb"
kifejezéseket. A viktoriánus Anglia prüdériáját
mulatságosan figurázza ki a Pygmalion teázó
jelenete, ahol Eliza közbotrányt okoz a „bloody"
szó kimondásával. Nálunk a biedermeyer ízlés
évtizedeken át legföljebb a „ringyó" szót
engedélyezte a színpadon, a „kurva" jogait 1947-
ben ismertette el Déry Tibor.

Az új szó a színpadon akkor hatásos, ha az
előzményekből s az indulatból kimondásának
pillanatában kitalálható az értelme. Amikor
Dorine Tartuffe ellen lázítja kisasszonyát, gú-
nyosan odaveti: »jó lesz így, ha megtartüffölik".
Ez az érv hat, noha „tartüffölni" (tartuffier) ige
valójában nincs. Cyranónak is van egy remek
mondása: nem tűrheti, hogy Ragueneau-t felesége
fölszarvazva kinevettesse, amit az eredeti-ben a
két szóból kontaminált „ridicoculise" ige fejez ki.

Illyés a Tűvé-tévők című parasztkomédiát egész
sereg ritkán vagy sose hallott tájszóval ékesítette.
A darab nagy jelenete két asszony
összeszólalkozása, ahol sok egyéb közt ilyen
szidalmak hangzanak el: „Totya! - Nyifa! -
Paszatos! - Nyiszger! - Puruttya! - Pölöngye!"

Csupa „szóbeli cselekvés", amit ha valaki nem
értene, világossá tesz a „fizikai cselekvés": a két
asszony megkontyolja egymást. A szavak zömét
nem ismerem, s megkérdeztem Illyést, hogy
valóban vannak-e. Egy darabig bizonygatta, hogy
a javát hallotta gyerekkorában, de ezt is
hozzáfűzte: „Kinek van joga a nyelvet gazdagí-
tani? A népnek. S a népi írónak." Később, más
összefüggésben ezt írta: „Mikor helyes a dráma
nyelve? Ha teremt . . . Mert ha valahol, hát a
drámában pusztán a szóból lesz világ, ember és
sors."

A drámaíróknak ezt a nyelvújító vagy teremtő
működését először Arisztophanész örökítette meg
a Békákban, ahol az alvilágból felhozott
Aiszkhülosz és Euripidész bírálgatják egymás
nyelvezetét. De talán izgalmasabb egy mai
drámaírót idézni. „Az alkotás hevét, igazságát épp
az bizonyítja - írja Németh László -, hogy csak új
nyelvi fogásokkal lehet kifejezni." Az ő drámáit
valóban jellemzi a stiláris újítások igénye, s nyelve
különösen ízes és színes történeti drámáiban:
egyszerre érzékelteti az alakot és korát, valamint
az író gondolkozásmódját. Németh szerint ez az
utóbbi a fontosabb: az író-nak legyen költői
nyelve, az alakok egyénisége pedig inkább abban
nyilvánuljon meg, amit mondanak, s nem ahogy
beszélnek. Az ő költői nyelve első pillantásra elég
bonyolult. Kerüli a közbeszéd pongyola
kötőszavait, s a gondolat világosságát inkább a
szórend szokatlanabb meg-formálásával teremti
meg. Kedveli a közbevetéseket, amelyek ugyan
megnyújtják a mondatokat, és lehetetlenné teszik
egy szuszra való elmondásukat, viszont arra
kényszerítik a színészt, hogy mind magasabb
értelmi és indulati régiókba emelkedjék.

A Tűvé-tévőkből idézett példák és Németh



elvei, többszintű mondatai látszólag ellent-
mondanak a „mondhatóság-érthetőség" köve-
telményeinek. Hasonló ellentmondásokra buk-
kanunk Shakespeare magyarításának évszázados
történetében. Az igényeket kitűnően fogalmazta
meg Arany A velencei kalmár fordításához fűzött
bírálatában: „A drámai nyelv az élet nyelve, a
színpadon élő embereket akarunk látni; mi nem
azt teszi, hogy a dráma közönséges prózában
szóljon, de mégis az élet nyelvén, a szenvedélyes,
mozgalmas életén. Egy-egy, csak könyv-ben
található fordulat, erőltetett, nehézkes irodalmi
szórend, conventionált csonkítás vagy tol-dalék
mindenkor folt a dráma nyelvén." A velencei
kalmár fordítója ezt nem mindenütt találta el, s
gyakran segítene rajta, ha arra gondolna, hogyan
mondják ezt társalgási nyelven. Arany műfordítói
gyakorlatában tökéletes egységbe olvadt élet és
irodalom nyelve, de ez a bravúr a többi
munkatársnak csak imitt-amott sikerült.

A mai Shakespeare-fordítók gyakorlatában
ellentétbe került a színházi és az irodalmi szem-
lélet. Az irodalmi álláspontot legtisztábban Vas
István fordításai és műfordítói elvei kép-viselik. Ő
„hígításnak" tekinti a színpadnak tett
engedményeket, amelyek csak arra szolgálnak,
hogy a szöveget „a mai közönség első hallásra
könnyen megértse", s a „zártabb és nemesebb
Shakespeare-hagyomány" vonzza: az értelmi
hűségnél lényegesebb hangulati hűség, a költő,
akit úgy lehet a leghívebben tolmácsolni, ha
szokatlan szóképeit is átvesszük. A fordítás
legyen ugyan hatásos, magyar mű, de bonyolult
mondatszerkezeteivel mégis őrizze meg eredeti
nemzeti jellegét. Ez ellentétnek látszik, valójában
csak nehézség: a fordítónak „a magyar nyelv
elemeiből ki kell kevernie azokat a színeket, amik
éppen ehhez a műhöz kellenek."

Mészöly Dezső fordításai és elvei ugyanilyen
tűzzel szolgálják a színpadi Shakespeare-t.
Szerinte a fordító „nyelvének talaja a köznyelv, de
ebből a talajból olykor virágerdőknek kell ki-
hajtaniok", hiszen Shakespeare a maga tizenöt-
ezer szavával nem naturalista módon beszélteti
alakjait. Életszagú szavak kellenek a magyarban
is, de egy sem olyan, amely csak modern képzete-
ket idézne. Homogén nyelv, amely ugyan az ere-
deti ihletéből fakad, de el tud szakadni annak
idegenszerű szerkezeteitől, hiszen magyarul kell
hangzania. Így, a látszólagos hűtlenség árán
leszünk hívek. „Jó magyar nyelv, lélektani nyelv,
reális nyelv, drámai nyelv: egymásra következő
lépcsőfokok. Mert mi a drámai nyelv ? Olyan
nyelv, amely szerkezetében kifejezi a gondolat
születését." S a magyar nyelv törvényei szerint

másként születik meg a gondolat, mint az erede-
tiben.

Ezeknek az ellentmondásoknak nincs egy-
értelmű feloldása. A drámai nyelvnek általános
jellemvonása csak egy van: a szuggesztivitás.
Inspirálnia kell a színészt, hogy ő aztán leköthesse
a nézőt. De ezt a szuggesztivitást különböző,
egymással ellentétes módokon lehet elérni. Úgy
is, hogy az írónak van lebilincselő, egyéni
nyelvezete, úgy is, hogy az alakoknak. Lehet
mindkettőnek, lehet, hogy egyiknek sincs: gon-
doljunk egy szürke, hírlapi nyelven megírt iz-
galmas krimire. Jól mondhatónak és közérthető-
nek kell lennie - máskor meg a nehezen mond-
ható és érthető részek keltik föl az egész műhöz-
vagy az egyes szituációkhoz szükséges hangula-
tot. Olykor a köznyelv a jó, helyenként az utca
nyelve, sőt, bizonyos figuráknál elcsúszik még a
magyartalanság is - máskor meg az irodalmi
műnyelv a helyénvaló, akár mesterkélt fordu-
latokkal. Ami a romantika légkörében nagyszerű
költői stilizálás, a realizmus jegyében bántó és
nevetséges dagály. Ami itt a valóság hű tükrözése,
amott érdektelen szürkeség. Vagyis, mivel a
dráma az életet tükrözi, nyelve is épp oly ezer-
színű, megfoghatatlanul bonyolult,
ellentmondásokkal teli, mint az életé.

Egy szabálya mégis van: alá van rendelve a
műalkotás egységének, amelyet író, színházi
alkotóművészek és közönség kollektíve hoznak
létre. S a drámai nyelv csak akkor teljesíti fel-
adatát, ha az alkotóknak ez a hármas együttese
kifejezőnek érzi.


