
színháztörténet
bevetésről éppen visszatért ejtőernyős
őrmester handabandázásával, whiskyszagú
„hőskölteményeivel" érzékeltet. A
halálveszély testközelbe jutása meggyor-
sítja az eseményeket. Carlyle nyílt színen
esik neki Richie-nek. A teljesen ki-borult
Billy védelmezni próbálja Richie-t,
Carlyle őrült dühében és csalódásában
agyonszurkálja Billyt - a nyíltszíni
„vérfürdő" az amerikai horrorfilmekre
emlékeztet. Az egyik őrmestert is le-
szúrja. Tábori csendőrök dübörögnek elő:
csizmacsattogás, hullák, vérfoltok.
és, szerencsére, nem megy le a függöny!
Az üres színpadra, mely lassan elhomá-
lyosul, betámolyog a másik őrmester, és
lírai-részeg monológgal siratja a „jobb
időket" és a hirtelen végek céltalanságát.

Nem melodráma, hanem tragédia ez: a
történelem által szomorúan hitelesített
„kegyetlenség színháza". Némelyek
kivetnivalót találhatnak abban, hogy a
gyilkos Carlyle fekete bőrű (ámbár ellen-
tettjeként egy „normális" és jószívű néger
is van), Rabe azonban feltehetőleg egy
igazi, durva utcakölyköt akart szín-padra
állítani, aki számára nincs kiút, aki robban
és üt-vág - mert erre nevelték; aki csakúgy
fél, mint a többiek -, de félelmét rituális
agresszivitással kompenzálja.

Talán nemcsak „ideiglenes lokálpat-
riotizmusom" mondatja velem, hogy
színházi forradalomnézőben, vigyázó sze-
münket bízvást vethetjük a régiókra is -
nemcsak „off ", hanem „beyond" -
Broadway. A hetvenes évek színháza
óvatosan hasznosítani próbálja a hatvanas
évek nagy szélviharait. Norman Mailer
szerint, ha a II. világháború olyan volt,
mint A 22-es csapdája, a vietnami háború
olyan, mint a „Naked Lunch".

Nem könnyű az amerikaiaknak ebből a
rémálomból felocsúdni, nem könnyű a
vihar által ledöntött színfalak helyére
újakat, másféle kulisszákat építeni, vagy a
proszcéniumok romjait elszórni az „üres
téren". A lassú, de szívós hagyo-
mányépítés, nemzedéknevelés, színház-
mentés jó példáiért New York-Mega-
lopolisznak érdemes a vidékre figyelnie.
Ezt megtették már egyszer, a 6o-as évek
közepén (egy időben a minneapolisi
Firehouse Theatre volt az Egyesült
Államok legelismertebb avantgarde szín-
háza), és most is meg kell tenniük. Kis,
szívós kollektívákból, kamaraszínházak-
ból, elhagyott épületekben megfészkelő
csoportocskákból még egyszer nagy
színházkultúra lehet.

CSILLAG ILONA

Ódry Árpád,
a beszédművész*

Egy nagy színész beszédtechnikája, dik-
ciójának stílusa nem választható el szín-
játszóművészetének egészétől, mert a
beszédtechnika sohasem öncél, csak alko-
tásának egyik - bár legfontosabb - esz-
köze; mint majd kiviláglik a színpadi
beszédről szóló fejtegetésében, Ódry ma-
ga is csak ennek tekintette. Hogy mégis új
fejezetet nyitunk e témának, annak az az
oka, hogy Ódry is új fejezetet nyitott
ennek az eszköznek a kimunkálásában,
felhasználásában és tanításában.

De ez nem ment egy csapásra. Kezdet-ben
sokan vádolták azzal, hogy hadar, hogy
szövegmondását nem értik. Később pedig
a rádióhallgatóktól kap dorgáló leveleket;
az új műfaj, a rádiódráma, e vizuális
tényezők nélkül operáló színjátszás
ugyanis még erősebben apellál a közönség
hallására. De Ódryt nem olyan fából
faragták, hogy megesett volna a szíve a
panaszosokon. „Mint a lélek mélyén
feszülő, ideges-modernül forrongó
szenvedélyeknek csodálatosan finom
ábrázolója" (Galamb Sándor) tudta jól,
hogy a századunkban viharosan gyorsuló
idő nem tűri se a lélek, se az akció, se a
szavak cammogását, és - le-pergetve
magáról a támadásokat - továbbra is csak
azon fáradozott, hogy fejlessze a nézők,
illetve a hallgatók odafigyelési
képességeit: míg meg nem szokták, meg
nem tanulták érteni és meg nem imádták
szilaj nyargalását a szavak tüzes paripáin.
Egyébként szó sincs róla, hogy hadart
volna.

,,...beszédének épp az volt az érde-
kessége - írja Ignácz Rózsa -, hogy no-ha
gyorsnak tetszett, valójában éppen a
megfelelő lélektani időt vette igénybe. A
látszólagos gyorsaság mögött ugyan-csak
kiélte mindenik szónak, sőt hang-nak az
időtartamát is... az indulatfokozást a
szavak megnövesztésével gyakorlatilag
úgy érte el, hogy kettőzött,

* Részletek a Gondolat Kiadó Szemtől
szemben sorozat számára készülő Ódry-mo-
nográfiából.

háromszorozott némely mássalhangzókat,
főként az r-et és az n-et, utóbbit a szó
végén, és néha megötszörözött
magánhangzókat. Leggyakrabban az á-t,
sokszor az ó-t; soha az i-t vagy az ü-t,
hogy aztán egy egész szó minden szótag-
ját mondja, taktusütés pontosságú, azonos,
pergő rövidséggel, ha a kifejezés
lehetősége azt kínálta."

Ám száguldó tempója sohase ment az
érthetőség rovására, mert még a pergő
beszédnél is fontosabbnak tartotta a sza-
vak hibátlanul pontos kiejtését. Finom
hallású fülét vérig sértette minden kiej-
tésbeli slendriánság. „Az ön végszava az
»n« betű" - rendezőként így kiáltott rá
egyszer dühösen egy szóvégi hangzókat
nyeldeső színészre. Később mint az Aka-
démia tanára és igazgatója, növendékeitől
is könyörtelenül megköveteli a precíz
kiejtést. Neki köszönhetjük, hogy né-ha
még ma is eljut egy-egy szó a fülünkig, ha
a színházban a volt Ódry-tanítványok
vagy azok közvetlen tanít-ványainak
dikciója következik. (Mindig mindenből
három generációra futja a kezdeti
elánból!)

Már említettük, hogy Ódry kezdet-ben
dadogott, és inkább lassan, tagol-tan
beszélt. „Beszéde sokáig dadogó volt -
írja Kárpáti Aurél -, nem nyelvi hiba,
inkább valami ideges gátlás követ-
keztében. Ám ezt a fogyatkozását Ódry
hősies erőfeszítéssel küzdötte le. Any-
nyira, hogy éppen ő lett az, aki a magyar
nyelv természetes ritmusát szinte
korlátlan rohanásúvá, viharos tempójúvá
fejlesztette egyéni beszédtechnikájában, a
belső dallamvezetést párosítva az érzelmi
aláfestés és pontos értelmezés dús
árnyalásával. Így lett belőle első és
legnagyobb mestere a modern magyar
színpadi nyelvnek, kialakítója egy új be-
szédstílusnak, amely az ő megszólaltatá-
sában egyforma szépséggel érvényesült a
színpadon és a dobogón."

Am hogy tudott ekkora tökélyre szert
tenni egy természettől fogva gátolt kész-
ségben? Ódry heroizmusa, a mindent
maga alá gyűrő akarat volt az, ami ezen az
akadályon is keresztülugratta.

Nagyjából valamennyi írásos és szó-
beli beszámoló ugyanúgy festi le kora
ifjúságától élete fogytáig naponta több
órás beszédgyakorlatának módszerét.
Fogsora közé parafadugót szorítva
mondta, ismételte százszor, ezerszer a
legnehezebb színpadi szövegeket (ne-



hogy az új szerep belső értelmezését za-
varja, mindig csak régi anyagon gyakor-
latozott), tükör előtt állva, ajkaival erősen
artikulálva, illusztrálva sajátította el a
hangzók tiszta kiejtését, a helyes, észre-
vehetetlen légzéstechnikát pedig úgy, hogy
égő gyertya mögött mondta hoszszú
monológjait, miközben a gyertya-lángnak
nem volt szabad kialudnia. (A
„gyertyapróbát" növendékeinek is állniok
kellett.)

Röviden áttekintve itt térünk ki önkínzó
mozgásgyakorlataira is. Csathó Kálmán
szerint képes volt „hússzor egymás után
felállni a székről vagy mély karosszékből,
anélkül, hogy akár felállás, akár le-ülés
közben kézzel érintené..."

Egri István egy készülő könyvének
kéziratában Ódry következő, hozzá inté-
zett szavait idézi: „Még mindig sokat
gesztikulálok. Kezemmel nem tudok
ökonomikusan bánni. Egyik öltönyöm
zsebeit bevarrattam, ebben próbálom azt a
módszeremet, hogy kezeimet ne vágjam
zsebre oly gyakran. Karba fonott, hátratett
kéz, az arc babrálása sok, sok. Tudja, mi a
legnehezebb? Leeresztett karral,
nyugodtan, hosszasan beszélget-ni. Ha
ebben a helyzetben felemelem a kezem,
akkor ereje, mondanivalója lesz
gesztusaimnak. Próbálja ki maga is. A
színésznek örökösen képeznie kell ma-gát.
Csak így lehet előrejutni, fiatal barátom."

Az eredendő beszédhiba és annak leküz-
dési módszere alakította ki a gyorsaságra
és tiszta szövegmondásra épült sajátosan
„ódrys" beszédstilust. „Hogy a szavak
kimondása idejébe telik - olvashatjuk
Ignácz Rózsa róla szóló írásában -, hosszú
gyakorlattal legnagyobb erényévé
alakította... Megtanult gyorsan beszélni,
mégpedig úgy, hogy a hosszan kimondani
kényszerült magánhangzókba értékük és a
szavakban elfoglalt helyük szerint addig

lehelte az érzést, hangulatot, ami az egész

szót festette, míg csak meg nem szabadult
a hosszan, nehezen kimondás
kényszerétől, s azután a szó többi részét
plasztikusan, hangonként meg-rágva
ugyan, de erősen meggyorsítva, pergően
mondta cl. Csak belső értelmezésű
interpunkciót használt."

Azért később, amikor már a beszéd-
művészet bálványa volt, egyszer-egy-szer
akkor is előfordult, hogy felcserélt egy-egy
szótagot, vagy megakadt a

nyelve valamely szó kezdetén. Ilyenkor
előadás után büntette magát: fél lábon
állva mondta végig a szerepét.

Ódry sajátos beszédstílusát Hevesi Sán-
dornak a jelző és a jelzett szó viszonyá-ról
vallott nézete még tovább egyénítette.
Hevesi ugyanis - Paulaynak azzal a vé-
leményével szemben, hogy mindig a jelző
hangsúlyozandó - azt követelte meg
színészeitől erről szóló elméleti
munkájában és rendezői gyakorlatában,
hogy a mondat értelme szerint tegyék a
hangsúlyt hol az egyik, hol a másik
mondatrészre, hol mind a kettőre. Átesve
a ló másik oldalára, együttesének tagjai
hangsúly szempontjából inkább a jelzett
szót, mint a jelzőt preferálták. Minthogy e
túlzástól Ódry sem volt mentes,
beszédének senki mással össze nem
vethető stílusához még az is hozzá-járult,
hogy néha előugratott egy-egy olyan
főnevet, mely váratlanul érve a kö-
zönséget, az egész szövegnek valami új
ízt, értelmet adott.

Nagyságán, a személyét és művésze-tét
övező rajongáson mit sem csorbított, hogy
beszédmodorát előszeretettel karikírozták
mind a pályatársak, mind pedig
növendékei. Mint minden nagy és különös
egyéniség, ő is jó nyersanyaga volt a
paródiának. Nem haragudott érte. Sőt. Ő
maga is nemegyszer figurázta ki
úgynevezett „modorosságait".

Gyönyörű volt az orgánuma. „Testes
hang", „vonzó bariton", emlékeznek rá,
akik még hallották őt a színpadon.

Ignácz Rózsa szerint „egy emberi mell-
kasban egy egész orkesztert hordozott";
„nem a lágy, lírai érzelmes, rezgőn búgó
fajta, mint például a maiak közül Bástié
vagy Bessenyeié, hanem ércesen csengő,
öblösen rivalló és lépcsőzetesen emel-
kedni tudó". „Egy-egy csak jellemsze-
repben - például Strindberg Csendes
otthonának férjszerepében - tudott dör-
mögni, mormogni, recsegni, fakón mo-
rogni, egykedvű panaszt monoton-szürkén
önteni ez a hang. Shaw Tanner John
házasságában tudott csak kis hang-
különbségekkel fiatalos, pimasz, lendü-
letes hetykeséggel, lehengerlő áradattal,
köznapian, maian, agitatívan és fö-
lényesen: beszélni. Mintha egy kétma-
nuálos, tizenhat regiszteres orgonának
csak az egyik manuálján s fél kézzel ját-
szana, úgy használta hangkészletének egy
kis részét ironikusan lirizáló vagy csön-
des, fölényes humort árasztó szerepei-

ben, és jellemzően sok, esetleg komolyan
is vehető, társadalmi színdarabbeli
szerepét játszotta csak ezzel a néhány
hanggal, például Herczeg Ferenc Kék ró-

kájában, az udvarlónak, Sándornak sze-
repét, kellően értékelve is egyben ezzel a
darab fajsúlyát." „Hangfolyama indult,
áradt, dagadt, hullámzott, vihar korbá-
csolta fel. Hánykódott, fokozódott. Mi-
kor már azt hitted, nincs tovább, kicsap,
félrecsuklik vagy végsőt csattan - éppen
akkor -, a torokhangig szorított, már a
fejhang felé tornászó hang egy lé-
legzetváltással elmélyült, s boltozatos
mellkasából egy még fokozottabb, még
emeltebb, még mélyebben rezonáló - a
skála szerint még magasabbnak tetsző
hang - s még egy és még mindig egy
emeltebb tört fel, hogy mint a medréből
kicsapó, vihar korbácsolta folyam, egy
pillanat tizedrésze alatt törjön meg a
parton: az önfegyelem korlátain, és
előrevivő folyam részeként sikoljon le-
csöndesedve cél iránt, de szinte észre-
vétlenül tovább."

Mint a szalondarabok hőse, elbűvölően
tudott csevegni is a színpadon. Csak a
tájbeszéddel nem boldogult. A Mussetből
átdolgozott A magyar asszonyban ezért
bukott meg oly látványosan.

Akár a színjátszásában, Ódry a beszéd-
művészetében is egy régebbi, deklamáló
stílus maradványaival szemben vívta meg
a nagy csatát. Ez utóbbiban oly módon,
hogy a természetes beszéd kö-
vetelményeiből indul ki, de sohase ragadt
bele ebbe a természetességbe: a század-
végi naturalista iskola hétköznapiságától
elhatárolja magát, s egy újfajta, modern
pátosz hangján szárnyalnak a szavai a
Nemzeti Színház színpadán. Mert hogy
egyensúly jöjjön létre, a szín-padi
beszédnek is az emelt színpadi tér
magasába kell emelkednie. Schöpflin Ala-
dár szerint: „A probléma magva: meg-
találni a szavalás mértékét, hogy a szín-
padi akusztikában természetes beszéd-nek
hasson. Ódry Árpád, mint a mérték
embere, hamar megtalálta ezt a hangot, s
lépésről lépésre, saját stílusérzékéből,
tudatosan fejlesztette. Ezen az alapon
dolgozta ki beszédtechnikáját, színészi
pályájának talán legértékesebb eredmé-
nyét, melynek jelentős hatása lett az egész
magyar színművészetre."

Az alábbiakban részleteket közlünk
Ódrynak a Németh Antal-féle Színészeti
Lexikonban megjelent Színpadi beszéd és



szavalás című írásából, mely semmi további
kommentárra nem szorul. De még-is
szeretnénk az olvasó figyelmét fel-hívni a
cikk két jellegzetességére. Az egyik az,
hogy Ódry, aki élete végéig fáradozott
beszédtechnikájának tökéletesítésén, szóra
se méltatja ezt a technikát; nyilván olyan
készségnek tekinti, mely már elintézett
ügy, amelyet az ember már maga mögött
tud, mielőtt a szín-padi beszéd
művészetéről elmélkednék. A másik
érdekesség az, hogy a színpadi beszéd és
szavalás kérdéshalmazát a dramaturgia
vetületében közelíti meg. Ha más, tőle
származó vagy róla szóló információt nem
ismernénk is, már ebből némi fogalmat
alkothatnánk arról a mély analízisről,
melynek a darabokat és a szerepeket
alávetette, és arról, hogy milyen
tudatossággal építkezett a szín-padi alakok
megformálásában.

„A színpadi beszédnek két eleme van: a
párbeszéd és a magánbeszéd. A pár-beszéd
rész a jelenetből; a magánbeszéd rész a
jellemből. A párbeszédnek igen gyakran
nem a beszélő áll központjában, hanem
társa vagy a beszélőkön kívül álló
szereplő. A drámai formának, vagyis a
párbeszédnek éppen az a művészete, hogy
abból mindent ki lehet találni: a helyet, az
időt, az eseményt és főképp a jellemeket.
Minél alattomosabb ez a forma, annál
művészibb. A nyílt leírások és
elbeszélések, a nyílt jellemzés - különben
bármily művésziek legye-nek is elbeszélő
forma szempontjából -, a drámának
gyöngeségei; a színpadon hatástalanul
vesznek el; az előadóra pedig a
legnehezebb feladatot róják, mert
kizökkentik igazi eleméből: a párbe-
szédből. Sardou egy nyomtatott oldalon át
jellemzi Fedorát, ez halálosan unalmas és
betétnek hat. Shakespeare egy rövid
mondatban heves párbeszéd köz-ben
mondja Ciceróról: »Semmi gondolatnak
nem barátja, mely nem tőle származott.«
Antoniusról: »Mielőtt Kleopátra elé ment,
tízszer beretválkozott.« Ezek a mondatok
elevenen hatnak, és megmaradnak a
hallgatóban, mert mint-egy kipattannak a
beszélőből.

Nem minden párbeszéd, ami ebben a
formában van írva. Csak az, amit már él-
mény előzött meg, és amelynek okaiba a
hallgató már be van avatva. A pár-beszéd
tehát folytatás, sohasem kezdés, mégpedig
folytatása az ellenpárbeszédnek is. Ezen a
ponton tér el minden egyéb előadástól,
leginkább a verselőadástól. A vers
összefoglal, a párbeszéd széjjel-bont. A
vers általánosít, a párbeszéd

részletez. A vers el akarja árulni az érzést,
a párbeszéd kitaláltatja a hallgatóval, tehát
rejtőzik. Ezért a színésznek előbb meg
kell találnia egy párbeszéd központját.
Többen haladnak egy cél felé, tehát
folytatniok kell egymás szavát. Részletet
kell adniok egy egészhez, a részleteket
össze kell illeszteniök.

Ezen a szerkezeten kell elférnie min-
dennek, ami a drámát eredményezi. Az
előadó feladata kitalálni, hogy mi tartozik
a szerkesztéshez és mi az élményekhez, és
eszerint használni az esz-közei
gazdagságát. A párbeszédnek nagyon
közel kell lenni az élet hangjaihoz, de kell,
hogy azoknak túlzása legyen. A színpadon
az időnek megtízszereződik az értéke,
tehát igen nagy veszedelmet rejt magában.
A közönség hajlamos az elfáradásra.
Ébren kell tartani. Ennek az
ébrentartásnak eszközei a beszéd és a
mozgás. Mindkettőt túl kell vinni a való-
ságon, mert a közönséget nem elégíti ki
csupán annyi, amennyi őbenne magában
is megvan.

Sokan a szavalást hiszik a színpadon a
beszéd túlzásának. Kétségtelen, hogy a
pathos sokat tud magába sűríteni,
kétségtelen az is, hogy az a színész, aki-
nek rendkívüli az érzelmi gazdagsága,
nem elégszik meg közönséges mon-
danivalókkal. Tehát eszközt keres azok
felfokozására. Ennek a jogosultsága
azonban csak addig tart, amíg kapcso-
latban tud maradni a többi előadóval és
nem öncél. A szavalás ugyanis érzel-mi
elkülönözést jelent. Vagyis nem keres
társat, és egyre jobban eltávolodik a
párbeszédtől: a színpad főelemétől, ami
által töredékké válik. Ezenkívül könnyen
vezet modorossághoz, éppen azért, mert
nem veszi föl a többi beszélő által adott
hangot. A modorosság pedig nem a saját
egyéniségének túlzása, hanem a színek
hiánya.

A szavalás előnyeivel szemben viszont a
párbeszédnek nagy veszedelme az egy-
hangúság és a megosztottság. Ezt csak az
érzelem és a kedély közössége küzdheti
le. Ezért a lebilincselő párbeszéd föl-
építése a színpadi előadás nagy művészete
és legnehezebb föladata.

A magánbeszéd - kedélymegnyilatko-
zás, amely kiszökik a párbeszédből vagy
magában áll. Mind a két esetben
szubjektívebb a párbeszédnél. Ott, ahol a
magánbeszéd célja a közönség tájé-
koztatása - szerkesztési gyöngeség és
zavaró. Ott, ahol a jelenet kiegészítése

- hatásos. Amíg a pillanat szülöttjének
látszik - közvetlen; mihelyt tájékoztat -
erőltetett. Egy magánbeszéddel - amit
félreszólásnak neveznek - egy egész
párbeszédnek ellenkező értelmet lehet
adni. A célszerűsége félreismerhetetlen. A
modern drámából a magánbeszédnek a
fölhasználása kiveszett. A két-
értelműséget és a jellemzést sokkal fej-
lettebb művészi eszközök teremtik elő;
mint érzéskifejezés, azonban gyakran
hiányzik, mivel megakasztja a párbeszéd
természetes folyását, és elmondása csak-
nem szükségessé teszi, hogy egyenesen a
hallgatónak mondják, a színésznek
nehézséget okoz. Talán ez az oka, hogy
csaknem eltűnt a színpadról.

A magában álló magánbeszéd: a szín-
padi monológ. Ez nem mellékhajtása a
párbeszédnek. Épp ellenkezőleg, olyan
megnyilatkozása az érzésvilágnak, amely
magányosságot kíván. A klaszszikus
drámában, különösen Shakespeare-nél, a
legmagasabb csúcspontok. A monológban
minden eddig megosztott érdeklődés
visszatér egy jellemre, amely a
monológgal ablakot nyit a lelkén, hogy
belétekinthessünk. Épp ezért különös nagy
jelentőséget nyer a monológ olyan
jellemnél, amelyet előbb már
megismertünk, és ismerjük viszonyát a
külvilághoz. Shakespeare-nél vannak
jellemek, amelyek monológgal kezdik
szerepüket, tehát éppen fordítva. Ezek a
drámairodalom legnehezebben elő-adható
monológjai. De ezek viszont a
színgazdagság és szellemesség remekei,
amivel a színésznek számtalan esz-közt
nyújtanak arra, hogy a hallgatót lekössék.
A monológ nem hálátlan feladat, mert a
közönség figyelme meg-kétszereződik, ha
csak egy színész van a színpadon. Ehhez
képest a monológ előadása egészen más
beszédet kíván, mint a párbeszédé, a célja
sokkal nyíltabb, majdnem leplezetlen. A
vers és pár-beszéd között áll. Csakhogy a
versben a költő érzése az uralkodó, a
monológban a jellemé. A monológ maga
kívül áll ugyan a dráma szerkezetén, de a
jellem nem. Annak a körvonalait a dráma
meghatározza. A monológ a jellemnek az
a nyugtalansága, érzéseinek az a
hullámzása, amelyre felelet nincs, tehát
párbeszédben nem oldható fel."


