
A Nemzeti Színház új vezetőit eddigi
munkásságuk, valamint a Nemzeti Szín-
házban rövid idő alatt bemutatott elő-
adásaik alapján olyan művészeknek tart-
juk, akik a Nemzeti Színház legjobb, a
lehetséges legprogresszívabb hagyo-
mányaihoz kötődve elkötelezett, a kor
kihívásainak korszerűen, sokoldalúan,
gondolkodva és gondolkodtatva megfelelő
színházat akarnak és tudnak csinál-ni. Ám
ahhoz, hogy valóban létrejöjjön egy ilyen
színház, mindenekelőtt alkotói
nyugalomra, valamint mindannyiunk
türelmére van szükség. A jelenlegi vezetés
hallatlanul súlyos örökséget vett át, s e g y

dezorganizált intézményből csak bizonyos
idő elteltével és szívós munkával lehet
eszmeileg, művészileg jól működő
szellemi alkotóműhelyt kialakítani.

A megújuló Nemzeti Színház valójában
nem azzal lehet első a többi színház kö-
zött, hogy „elhappolja a belátható időn
belül legsikeresebbnek ígérkező szerző-
ket", sem azzal, hogy „a magyar nemzeti
érzés és gondolatvilág" kifejezője lesz,
sem azzal, hogy egy meglehetősen
ködösen értelmezhető múlthoz igazodik,
hanem azzal, hogy mindenkinél ér-
zékenyebben reagál a „lét- és sorsproblé-
mák ra", hogy az általa kisugárzott gon-
dolatok és kérdések mindenkinél pon-
tosabban és felkavaróbban fogalmazzák
meg azt, amit a közönség, a társa-dalom
tagjai éreznek, átélnek, hogy ma -
ximálisan betölti az embernek, a társa-
dalmi igazságok nak elkötelezett művészet
hivatását. Ehhez a Nemzeti Színház ve-
zetésében, kibontakozó koncepciójában
minden garancia megvan, valóraváltá-
sukban segíteni kell őket.

BALLA LÁSZLÓ

A színházi zene
és a látvány

Minden akciónak van zeneisége, és min-
den zenei momentumból kibontható va-
lamilyen akció, akciótöredék vagy ak-
ciószimbólum. A zenének és a mozgás-
nak ez az őseredeti kapcsolata nem szorul
további magyarázatra. Jelen eset-ben
akció alatt olyan egyszerű vagy összetett
mozgást értünk, mely jelentéssel
ruházható fel. A jelentést a mozgás in-
volválja, de a jelentés ki is mondható, le
is írható. A leírt jelentés - a szöveg - tehát
képviselheti a mozgást, és ez lehetővé
teszi konkrét mozgás nélkül is egy adott
szöveg megzenésítését. A mozgás
megzenésítését (vagy a zenére való moz-
gást) tágabb értelemben balettnek ne-
vezhetjük, míg a szöveg megzenésítését
tágabb értelemben operának. A balettet
elsődlegesen táncműfajnak minősítjük, az
operát zenei műfajnak. A színházi előadás
lényege a színészi játék, a meg-írt darab
szövegének játék keretében történő
megelevenítése. A színházi elő-adás
ennélfogva mozgás és szöveg új
egységként való megjelenése, térben és
időben z a j l ó látványosság. A mozgás-
részt felfoghatjuk „balettnek", a szöveg-
részt „operának", hiszen mind a mozgás-
nak, mind a beszédnek van zeneisége
(ritmus és dallam). A színházi előadás-nak
azonban önmaga tökéletes kifejezéséhez
nincs feltétlenül szüksége tánccal
egyenértékű zenére, énekkel egyenértékű
dallamra. Mint ahogy még díszlet nélkül
is lehet kitűnő színházi előadást
produkálni. Asszociációs rendszerünk
működését azonban nem tudjuk kikap-
csolni, tudatos vagy kevésbé tudatos
formában a látványt kiegészítjük kép-
zelőtehetségünk, műveltségünk, élmé-
nyeink alapján. A színházi előadás tehát
végső soron asszociációs teljesség igényét
rejti magában, amit a rendező igyekszik is
figyelembe venni, a jó rendezés pedig meg
is valósít. Az asszociációs teljességbe
elsősorban a térben-időben zajló látvány
konkrét vonatkozásai tartoznak. Az
akusztikai élménynek is azokat a részeit
tartjuk elsődlegesen fon-
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tosnak, amelyek egy tárgy leesését vagy
odavágását, lépések zaját, ajtó becsapó-
dását stb. jelentik, tehát amelyek asszo-
ciációs rendszerünkben evidenciaként
vannak jelen. Ezek, végső soron még
szimbolikus értelemben is, természeti
zajoknak minősíthetők (például, ha egy
ajtó becsapódását dobütés jelzi). A szín-
házban a mozgás (játék) és a beszéd
(hang-játék) tehát nem igényel elsődle-
gesen zenei megfogalmazást vagy kife-
jezést, ugyanígy az elvárható színházi
akusztikai élmény nem elsődlegesen zenei
élmény. A színházban a zene tágabb
értelemben a l á t v á n y része kell hogy
legyen, ami azt jelenti, hogy a zene
eszközeivel nem elsődlegesen zenei funkciót lát el.

Ha jól végiggondoljuk, a színházi ze-
neszerző - ha jól végzi munkáját - nem a
mozgást és nem is a szöveget (tartalmi
értelemben) zenésíti meg. Nem közelíthet
sem a „balett", sem az „opera" felől.
Munkájával speciális funkciót kell
ellátnia, hogy úgy mondjuk, itt kevés a
zeneszerzői szimpátia, „együttérzés".

Az élővilág biológiai orientációjának
egyik igen fontos tényezője a hangingerek
általi tájékozódás. Az önfenntartás, a
fajfenntartás a fejlettebb élőlények-nél az
akusztikai élmények kel is igen szoros,
reflexes kapcsolatban állnak. A természeti
élőlények számára viszonylag kevés
„közömbös" hang létezik, szinte
mindegyiknek „jelentése" van, mely
táplálkozásával, szaporodásával, fennma-
radásával stb. függ össze. Minél fejlettebb
egy élőlény, annál gazdagabb, ár-nyaltabb
jelentésű számára az akusztikai élmény,
annál könnyebben igazodik el a konkrét és
absztrakt hangzások birodalmában. A
legelvontabb akusztikai élmény
kétségkívül az emberi zene, ugyanakkor
semmi sem akadályozza abban, hogy a
legkonkrétabb tartalmak kifejezésére is
alkalmas legyen. Mivel a zenei élmény
elemi szinten érzelmi-indulati életünkben
gyökerezik, legel-vontabb formájában sem
veszti el érzelmi-indulati tartalmát. Az
emberi zene teljes mértékben képes az
intellektuális érzelmek és indulatok
kifejezésére is. Ez a szinte korlátlan
kifejezőereje teszi lehetővé, hogy
mozgást, szöveget, érzelmet, indulatot
egymagában is képviseljen. Ezért járunk
hangversenyre, ezért hallgatunk zenét
úton-útfélen „ön-magában" is. A
színházba természetesen nem azért
megyünk, hogy zenét hallgassunk, hogy a
zene pótolja a színházat. A színházban a
zene tehát viszonylago-



san alárendelt funkciót tölt be, és szerepe
mindig az adott s t a t u s asszociatív
elmélyítése. A színházi zeneszerző alap-
élménye a darab alapélményének meg-
felelő rezonancia. A zeneszerzőben a ze-
nének először a j e l l e g e szólal meg, és
ez nem különbözhet a darab jellegétől. A
konkrét megvalósítás csak ennek jegyében
történhet, függetlenül bármiféle önálló
zenei értéktől. A színházban a zene nem
szól folyamatosan, mint ahogy egy
világítási effektus sem kíséri végig a
darabot. A zeneszerző tehát - általában a
rendezővel egyeztetve - bizonyos részek,
ezen belül bizonyos szituációk keretében
szólaltat meg zenét. A szituációnak van
egy tágabb értelemben vett z e n e i s é g e,
mely a szituáció érzel-mi-indulati
töltésével együtt járó ideg-rendszeri
alapfolyamatok reflexszerűen
hozzákapcsolódott akusztikai élményeit
jelenti, ettől tehát lényegében eltérni nem
lehet, akkor sem, ha absztrakt zenei forma
fejezi ki a szituáció zenei lényegét.

A színházi zeneszerző ezek szerint egy
adott drámai szituáció zenei lényegét
fejezi ki, anélkül, hogy a szituáció
mozgás- vagy szövegbeli összetevőit he-
lyettesítené vagy helyettesíthetné. A
színházi zene így a szituáció érzelmi-in-
dulati töltésének és intellektuális funk-
ciójának aláhúzását, a drámai kontúrok
szinte látható megvastagítását, az él-
ménykomplexum asszociatív kiteljesítését
jelentheti a darabon belül.

A zeneszerző dolga, hogy a zenei
összetevők közül melyiket választja adott
esetben fő kifejező eszközként, a ritmus, a
dallam vagy a harmónia lehetőségein
belül.

A színházi zeneszerző ritkán használja a
megszokott zenei formákat. Számára a
zene dramaturgiai funkciója fontos, a lát-
vány elmélyítése, mely inkább zenei g e s
z t u s o k a t , méghozzá a szituáció
érzelmi-indulati-intellektuális lényegét
kifejező gesztusokat igényel (mint ahogy
egy jellemző kézmozdulattal a mondat
értelmét könnyen érthetővé, plasztikussá
tesszük), mintsem összefüggő, megformált
zenei részeket. A színházi zenei gesztus
egy sóhaj, egy mozdulat, egy gondolat
ekvivalense, mely önmagában ugyanúgy
nem hordozza a drámai szituációt, mint
ahogy a jellemző kéz-mozdulat sem
drámai a szöveg és a szituáció nélkül.

A fentiekben vázolt színházi zene ter-
mészetesen csak egyike az előadásokhoz
hozzárendelhető megoldásoknak. Álta

lános gyakorlat ismert zenékből „hozzá-
vágni" a darabhoz bizonyos részeket,
melyek valamilyen értelemben kifejezik a
történés vonatkozásait, akár tárgyszerű,
akár átvitt értelemben. Ez a legkevésbé
önálló színházi zene is lehet funkcio-
nálisan helytálló, az előadás komplex
asszociációs rendszerét gazdagító. A
puszta illusztrálás vagy a „hangulati"
hatás felhasználása inkább defunkcionálja
a zenét, mintsem előrevinné a drámai
történést.

A közismert jelentésű zenék adott helyen
való felhasználása eredményezhet
komikus, groteszk, érzelgős stb. hatást,
mint ilyen a rendezői fogások egyikeként
értékelhető, dramaturgiai szerepe konkrét,
lényegében mindenkinél ugyanazt a hatást
éri el.

A zenei nyelvezet önmagában nem
dramaturgiai elem. Hogy egy darabban
stílushű vagy nem stílushű zene szólal
meg, annak nincs elsődleges jelentősége.
Lehet a zene stiláris célzásokkal korszerű
vagy korszerű célzásokkal stiláris,
funkcionalitása nem ettől függ.

A színházi zene általában egy adott
rendezés keretein belül érvényes. Meg-
változott rendezési koncepció értelmet-
lenné teheti a korábban jól funkcionáló
zenét. A színházi zenét tehát a látvány
részének kell tekinteni, lényegét tekintve
együtt él, együtt hal az előadással, mint a
látvány többi része. A színházban a zene
nem cél, hanem eszköz. Esz-köz mivolta
funkcionális-dramaturgiai értelemben nyer
jelentőséget, konkrét összefüggésekben.
Mindig az összhatás dönti cl a választott
megoldás helyességét, mint ahogy egy
színészi gesztus is csak adott kontextusban
érheti el a szándékolt hatást.

A zene megszólaltatása a színházban
részben technikai kérdés, részben rendezői
koncepció függvénye. Eltérő dramaturgiai
felhangjai vannak a gépi úton történő és az
élő zenei megszólaltatás-nak. Mindkét
esetben az a fontos, hogy ne
szükségmegoldásként hasson egyik vagy
másik megszólaltatási mód. Az élő zene -
talán hosszabb múltja révén is -
szervesebben kapcsolódik az előadás egé-
széhez, asszociációs igényünket nagyobb
mértékben elégíti ki, mint a gépzene.
Előző esetben a zenei megszólaltatás ké-
pes az előadások dinamizmusát követ-ni,
együtt változik a darab estéről esté-re
történő élő változásaival. A gépzene
merev, nem követi azokat a szavakkal alig
kifejezhető eltéréseket, melyek a

színházi produkció egyik igen fontos tu-
lajdonságával függenek össze, a rugalmas
improvizáció lehetőségével sőt szük-
ségességével. (Tanulságos kísérlet lenne
ugyanazon jelenet különböző előadásokon
való képmagnóra rögzítése és utólagos,
részletes összehasonlítása.) Bármilyen élő
zene előadása során messzemenően élünk
ezekkel a lehetőségekkel, amelyet aktuális
diszpozíciónak nevezünk.

Végezetül azt mondhatjuk, hogy külön-
böző okok folytán távolról sem használjuk
ki azokat a lehetőségeket, amelyeket a
színházi zene alkalmazása jelent, illetve
alkalmazása esetén sok a bizonytalanság,
dramaturgiai értelemben vett félreértés.
Jelen dolgozat az adekvát színházi zenei
gyakorlat fontosságára kívánja felhívni a
figyelmet, a színházi összprodukció
hatásának elmélyítése érdekében.
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