
resték a megoldást, s itt erőteljesen ér-
vényesült a shakespeare-i, illetve a schilleri
ábrázolásmód hatása. Azt mond-hatnám,
egy úton jártak, de más-más járművel,
különböző gyorsasággal, különböző
távolságba értek el. Ezeknek a „távoknak"
a lemérése lenne néhol pontosabb, ha a
két modell az elemzésnek nem
kiindulópontja, hanem egyik fontos
tényezője lenne.

A két pólus így egyes művek megíté-
lésénél bizonyos átértékelő hatást gya-
korolt. A shakespeare-i típus fényében
értékeli túl érzésem szerint Osztrovszkij
Vihar ját, és Gorkij Jegor Bulicsovját.
Mindkét drámát valóban kiemelkedően
jelentőssé teszi, hogy a magánélet
konfliktusaiban történelmi konfliktusokat
fogalmaz meg, hogy hőseinek szen-
vedélyeibe sűríti a világ átalakításának
igényét és elkerülhetetlenségét, de mind-
ezt a polgári család, a magánélet drá-
májából bontja ki, bemutatva a miliő
szerepét és hatalmát ebben a világban.
Ezért Osztrovszkij drámáját inkább
Csehov előfutárának, Gorkijt pedig a
csehovi dráma örökösének és
továbbvivőjének tartanám. Almási
kitűnően elemzi, hogy Csehov lírai
dezilluzionálásával hogyan teremt egy új
és nagy drámai formát, korának drámai
szintézisét. Persze nemcsak a
kiindulópont „el-ejtésével" születtek jó
elemzések, elég példaként idézni a
shakespeare-i hatást legerősebben mutató
történelmi drámák - Büchner Danton
halála és Puskin Borisz Godunov c.
drámáinak - érdekes elemzéseit.

Almási Hegel és Lukács drámaelméle-
tének alapján foglal állást a dráma- és
színházesztétika évszázados vitájában: az
irodalmi vagy a színpadi objektiváció
tekinthető esztétikai egésznek. Történetileg
vizsgálja drámai tartalom és szín-padi
forma viszonyát, bemutatja, hogyan vezet
egyrészt a polgári élet drámaiatlansága,
másrészt a színház intézményének
kapitalizálódása a könyvdráma és a teátrális
színmű kialakulásához, drámai költészet és
színház elválásához. Ezen az alapon
bírálhatja azt a hamis alternatívát, melynek
egyik pólusán a dráma „technikáját"
kizárólag az irodalmi formából levezető
skolasztikus drámaelméletek (pl. Gustav
Freytag: Die Technik des Dramas), a
másikon pedig a századelő színházi
forradalmaiból megszülető, a dráma
irodalmi objektívációját felbomlasztó
színházelméletek (pl. Piscator: Das
politische Theater) állnak. Almási
drámaelmélete a harmadik utat találja meg,
mikor helyreállítja drámai tartalom és színi
forma esztétikai egységét, drámatörténete
ezért fedezheti fel a modern dráma és
színház problémáinak megoldását Brecht
életművében. (Akadémiai Kiadó)

FEKETE ÉVA

Könyv a versmondásról

Gáti József: A versmondás

II. kiadás, Gondolat, 1969.

Második kiadásban jelent meg Gáti
József A versmondás című könyve. Szö-
vege szerint változatlan újranyomata az
1965-ös első kiadásnak, de hanglemez-
mellékletei az előbbitől eltérő példákon
illusztrálják azokat a versmondó elveket,
amelyeket a szerző a könyvben elméletileg
kifejt. A kritika már az első kiadás idején
sem ment el szó nélkül e szakmailag
fontos könyv mellett, de az új kiadás mégis
jó alkalom, hogy visszatérjünk Gáti József
művészi és mű-vész-pedagógiai
jellemzésére. Egyébként is úgy véljük, hogy
a versmondás - és általában az
előadóművészet - már jó ideje igényli,
hogy sajátlagosságait és év-tizedeinkben
elért eredményeit, legfőbb
művészegyéniségeit művészetelméleti
igénnyel felmérjük, világosan megvonjuk a
határvonalat színművészet és elő-
adóművészet között, megvilágítsuk az
előadóművészet összefüggéseit fonetiká-
val, verstannal, poétikával, foglalkozzunk a
szövegmondással mint szövegér-
telmezéssel. Gáti József könyve mind-ezek
közül nem egy problémát vet fel,
miközben mintegy elméleti hátterét adja a
szerző előadóművészi egyéniségének.

Gáti József artifex doctus, vagyis olyan
művész, aki egyben művészete
problémáinak képzett tudósa és hivatás-
beli tanítója is. Gyakorló színművész, a
színpadi beszéd tanára a Színművészeti
Főiskolán, és nem utolsósorban egyike
legkitűnőbb rádiószínészeinknek.

A könyv két részre oszlik, első harmada
elméleti megalapozás, a következő
kétharmad 22 magyar költemény elemzése
a vers elmondásának szem-pontjából. Az
elméleti rész ugyanúgy kiterjed a
fonetikára, mint az előadó pszichológiájára
(hiszen még a lámpa-lázat is tekintetbe
veszi), de gondolat-menetének
középpontjában éppen a vers-mondó és a
színész elválasztása áll. A versmondó nem
ábrázol, hanem értelmez! Sem a költőt,
sem a versben esetleg szereplő személyt
nem játszhatja el az előadó. Es ha ez az
előadó - mint az esetek nagy részében -
esetleg szín-művész is, akkor saját színészi
erényei-ről is le kell mondania az előadói
erények érdekében. Vagyis a versmondás
hatásának nem szabad módosulnia, ha a
hallgató történetesen nem néz az elő-
adóra, vagy esetleg nem is nézhet rá, mivel
rádióban vagy hanglemezről hall-ja az
előadást. Az előadóművésznek te-

hát kizárólag hanganyagának akusztikájára
szabad támaszkodnia. Előbb maga előtt
kell értelmeznie a költeményt, felmérnie
hangtanilag, verstanilag; és a nyelv
zenéjének segítségével kell életre keltenie a
szöveg gondolati tartalmát és érzelmi-
indulati telítettségét.

Ilyen előkészítés után kerül sor az egyes
költemények elemzésére. Ezekben a kitűnő
kisesszékben példákat ad arra, hogyan is
nyúljon az előadó az egyes művekhez,
miközben felkészül elmondásukra. A
huszonkét elemzett vers közül nyolc - tehát
több, mint harmada - Arany János-szöveg.
Alighanem ezek az elemzések irodalmilag
is a legsikerültebb darabok (és az
olvasóban felébred a kíváncsi kívánság,
hogy milyen jó lenne, ha Gáti, az értő
versmondó egyszer végigelemezné
valamennyi Arany-balladát). Ehhez a
nagyszámú Arany-vershez képest azonban
nemcsak kevés az egyet-len Ady-elemzés,
hanem éppen a korai Harc a nagyúrral
példája alig-alig ad fogózkodót a későbbi, a
Károli Gáspár nyelvétől ihletett Ady-
költemények akusztikus értelmezésére. Azt
is hiányosságnak véljük, hogy régi költésze-
tünkből - Vörösmarty előttről - nincs példa
az elemzések között, modern köl-
tészetünkből pedig egyetlen Kassák-vers
jelzi a szabadverseket. Holott a szavadvers
szinte végtelen variációs lehetősége
indokolná több típus ilyenforma
megközelítését.

Az elméleti alapvetésből is és ezzel
egybevágólag az elemzésekből is kiviláglik
Gáti gyakorlatából jól ismert módszertana.
Ebben a szövegmondó optikai léte
úgyszólván kikapcsolható. Itt az előadó egy
hangrendszerré váló intellektus: megérti a
költő mondanivaló-ját, felméri akusztikus
eszközeit, és ezt saját hangorgánumával
úgy közvetíti, hogy a hallgatónak-nézőnek
kizárólag fülén át érzékelt hatások adják az
értő és átélő élményt. Ez a módszer arra is
jó, hogy akinek nincs olyan eleve adott
nagyszerű orgánuma és hangkészlete, mint
Gátinak, az is hatással tudja értelmezni a
költő szövegét. Gátinál valóban csak
mintegy adományul kapott rá-adás az a
tény, hogy egyike legszebb hanganyagú
előadóművészeinknek. De nem hiába óv
attól, hogy a versmondó
belegyönyörködjék saját hangjába; a
legszebb hang is csak eszköze lehet a
megértés és az átérzés gyönyörének,
amelyet közvetíteni kell a nézőknek-
hallgatóknak.

Ebben a módszerben semmi nem
spontán, ugyanakkor azt sem mondhatjuk,
hogy az ösztönös ráérzés kizárt. Nincs is
művészet eleve ösztönös ráérzések nélkül,
hanem ezt is feldolgozza a tudatos művész,
akinek éppen ezért szüntelen szüksége van
- és ezt nagyon is hangsúlyozza Gáti -
önismeretre és ön-



ellenőrzésre. Az előadó a költő eszmevi-
lágát éli át, és azt nem illusztrálja, ha-nem
hangos szavakra fordítva tolmácsolja.

Ez az elmélet nem kizárólagos elő-
adóművészetünkben, de ma már sokan
többé-kevésbé egyetértenek vele.

A kérdés most már az, hogy ez a
nagymértékben intellektuális megragadás
nem teszi-e egysíkúvá a különböző
költemények előadását. A választ erre az
elemzések és magának Gáti József-nek a
versmondásai adják. Az elemzésekből az
derül ki, hogy az előadónak alá kell vetnie
magát a megértett szöveg tartalmának és
verszenéjének. Itt meg nem engedhető egy
eleve elképzelt játék az orgánummal,
amelybe a mű-vész belekényszeríti a
verset. Vagyis két különböző verset nem
lehet hasonló módon elmondani. Az
előadónak szinte el kell tűnnie a költő
mögött. Es minden egyes vers egyetlen
külön világ, amelyhez fel kell építeni a
semmi más vers elmondására nem alkalmas
akusztikai rendszert.

Ha ezt az elemző elvet szembesítjük
Gáti művészi gyakorlatával, akkor ele-
gendő, ha a könyv hanglemezmellékletein
egymás után meghallgatjuk a Vörös
Rébéket és a Tücsökzenéből idézett rész-
leteket. A legfeltűnőbb különbség, hogy az
Arany-szöveg a modern pszichologizáló és
a szürrealista mozzanatokat hangsúlyozó -
értelmezés ellenére is megmarad
hanghordozással érzékeltetett 19.

századbeli, népi hagyományokkal teljes
babonás történetnek; míg a Szabó Lőrinc-
szakaszok mai városi hanghordozással
jelzik, hogy ezeket a sorokat a mi
századunkban írták. Valóban csupán az
előadó orgánum-azonossága köti össze a
két merőben más atmoszférát teremtő
előadást. Ez a két ennyire eltérően mondott
vers magában is bizonyítja, hogy Gáti
értelmező módszere legföljebb rossz
epigonok gyakorlatában válhat
egyhangúvá. De ennél is többet mond, ha
ismételten végighallgatjuk a Vörös
Rébéket, amely egyébként is Gáti elő-
adóművészetének egyik csúcsteljesítménye.
Itt az előadó szakaszról szakaszra
értelmezi, hogy a cselekmény előreha-
ladásával milyen funkcióváltozásokon
megy át a „Hess madár!" refrén. Ugyan-így
változik a hangvétel, a sebesség, a tagolás
szakaszról szakaszra, annak ellenére, hogy
Gáti sohasem beszél a vers prozódiája
ellen, sőt valahol a szöveg mögött a
skandálás határához közelítve szüntelenül
érzékelteti is a vers prozódiai képletét. Ez
pedig egy olyan végig azonos
strófaszerkezetű költeménynél, mint az
Arany-ballada valóban egyhangúsággal
fenyegetne, ha a hangvétel és a
beszédsebesség nem módosulna szüntelenül
a szakasz saját tartalma szerint. De a nagy
variációs lehetőség - s hoz-

A Madách Színház társalgójában ka-
marakiállítás mutatta be Köpeczi Bócz
István díszlet- és jelmeztervezői munkás-
ságát. A kiállításhoz kapcsolódó kataló-
gusban ugyan nagyrészt más anyag ta-
lálható, de ez egyrészt sajnos már meg-
szokottá vált, másrészt a katalógus rep-
rodukciói és a benne közölt interjú
hasznosan egészíti ki a színpadi terveket.

„Meggyőződésem, hogy a jó értelem-
ben vett korszerű képzőművészeti ered-
ményeket a színpadművészet tudja a leg-
jobban hasznosítani" - vallja Köpeczi Bócz
István interjújában, amelyben jelentkezik
a „színházi képzőművészet" fogalma. Ezt
„a képzőművészet színháznak, a színház
képzőművészetnek tekinti". És valóban: a
díszlet- és jelmeztervezés átmeneti műfaj,
inkább alkalmazott, mint a szó klasszikus,
festészet-szobrászat értelmében vett
képzőművészet. A tervek - önmagukban -
talán leginkább alkalmazott festészetnek
nevezhetők (az alkalmazott grafika analó-
giájára), de míg a festészet elsődleges
célja a látvány megteremtése, a díszlet-és
jelmeztervezésnél a színpadtér méreteitől
a gazdasági vezető hangulatáig minden
lényeges - és így a „színpadművészet"
leginkább a belsőépítészettel van
rokonságban. Nem véletlen, hogy ma a
díszlet- és kosztümtervezést az Iparmű-
vészeti Főiskolán tanítják.

A színpadkép két komponensből tevődik
össze - az egyik technika, belsőépítésze

(feljárók, mozgási lehetőségek,

zá a rövid refrén folytonos funkcióváltása
- olyan hatást vált ki, hogy az elő-adásban
a történet falusi pletykaként kezdődik,
bizarr babonát idéz, majd ugrás nélkül,
szerves előrehaladással bomlik szét
nyomasztó - és jellegzetes - paraszt-
tragédiává, amely végül mint a közösség
emléke újra beleolvad a szájról szájra
adott, babonásságokkal teljes
pletykavilágba.

A hanglemezmellékleten egy Füst Mi-
lán-verset is hallhatunk, és itt különös-
képpen tanulságos Gáti hűsége a szöveg
prozódiájához, mivel érzékelhetővé válik,
hogy a Füst Milán féle szabadvers
igazából nem szabadvers, csupán a vég-

fénykezelés stb.), a másik valóban fes-
tészet: a színpadkép látványa. A művé-
szettörténész végső soron csak a látvány-
nyal törődhet, de a látvány sem önálló.
Nem beszélve arról, hogy az egészhez - a
darabhoz, a rendező és a színészek
munkastílusához, sőt a közönség ízléséhez
is - alkalmazkodnia kell, az alkal-
mazkodáson túl szinte a háttérbe húzódás,
az alárendeltség sorsára van kárhoztatva.
Ha a függöny felgördülte után a közönség
tapsolni kezd a gyönyörűségtől, akkor a
díszlet rossz. Lehet, hogy szép, de rossz.
Es nemhogy emelné a közepes előadást,
de kiemeli hibáit.

Köpeczi Bócz István díszletterveinek
legnagyobb érdeme ez a szerény hát-térbe
húzódás. Mint ahogy a filmek kí-
sérőzenéjének szerzője is csak alacsony
színvonalú műveknél lesz főszereplő. A jó
kísérőzene csak hangulatot ad, felhívja a
figyelmet a lényegesebb pontokra. A néző
filmet néz, nem zenét hallgat. A néző
darabot néz, nem díszletet.

Két sikerült tervet vegyünk például. Az
egyik a Don Carlos díszlete, hatalmas
sötét felületeivel és az ezekbe bele-
belecsillanó aranymotívumokkal. Schiller
drámája királyi udvarban, embertelenség
és elnyomás légkörében játszódik. Ennek
érzékeltetésére az arany és a fekete
rendkívül egyszerű, elsődleges
szimbólumok, úgyszólván közhelyek. Bi-
zonyára rafináltabb, áttételesebb, intel-
lektuálisabb módja is van az inkvizíciós
légkör érzékeltetésének - de egy ilyen
hosszú, ilyen bonyolult, költői monda-

telen jambusok fellazítása (tehát vala-mi
olyanféle kötött prozódia, mint például a
latin költészetben Phaedrus senariusaié).

Elméleti és gyakorlati verstanirodal-
munk az utóbbi években örvendetesen
bővül. Hasznosan is hat kölcsönösen
egymásra a tudatosított prozódia és a
tudatosított szövegmondás. Ebben a gaz-
dagodó szakirodalomban fontos ered-
mények dokumentuma és tananyaga Gáti
József könyve, amelynek az első ki-adás
gyors elkelése után örömmel kell
üdvözölnünk újramegjelenését.
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Köpeczi Bócz István kiállítása
és a színházi képzőművészet


