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Nagy Adorján,
a beszédpedagógus

Emlékülés a főiskolán

1988. november 24-én, Nagy Adorján
születésének 100. évfordulóján az MTA
Színháztudományi Bizottsága, a Színház-
és Filmművészeti Főiskola, a Színházmű-
vészeti Szövetség és a Színházi Intézet
közös emlékülést rendezett a főiskola
egyetemi tanácstermében. A jubileumot a
szervezők úgy gondolták méltóképpen
megünnepelni, hogy - a megemlékezés
mellett - a mai színpadi beszéd helyzeté-
ről és oktatási feladatairól is szó essék. Az
alábbiakban dr. Elekfi László nyel-vész és
Avar István színművész vitaindító
előadásának rövidített szövegét közöljük,
majd összegezzük az ezt követő vita vagy
inkább beszélgetés főbb mozzanatait.

Dr. Elekfi László:
Nagy Adorján beszédművelő
munkássága*

Olyan emberre szeretnék visszaemlékez-
ni, akit személyesen alig ismertem. Nem
voltam gyakori színházlátogató. Nagy
Adorjánt csak néhány mellékesebb sze-
repben és talán filmben láttam. De azt már
diákkoromban is tudtam, hogy a helyes,
szép beszédre oktatja a
bölcsészhallgátókat, valamint a
színészjelölteket.

A személyes emlékek helyett írásban
rögzített, könyvtárakban megtalálható
munkáit veszem elő, ezekből próbálom
megrajzolni, mi lehetett a szerepe, mi volt
a jelentősége a magyar beszédműve-lésnek
és ezen belül a színpadi beszéd
formálásának a történetében...

Nagy Adorján jelentősége a beszéd-
művelésben - egyéb színészi, műelemző és
dramaturgiai tevékenységéről nem szólok
- az, hogy a színpadi beszéd hagyományos
művelésébe belekapcsolta a magyar
nyelvtudomány, a nyelvészeti fonetika
szakmai eredményeit, és hogy (mint
Keresztury Dezső írja) a „helyes magyar
ejtés, a szép magyar beszéd elemeire
akkor tanítgatta a filozoptereket, amikor
még nem volt kiejtési norma, be-vált és
begyakorolt módszer". (Nagy Adorján:
Színpad és beszéd. Válogatott
tanulmányok. Magvető, 1964.) A fonetikai
képzés és a központi jellegű norma mellett
fontosnak tartotta a nyelvjárások ismeretét
és legalább két tájszólásnak pontos
elsajátítását. Komoly nyelvészeti

* Dr. Elekfi László kandidátus előadásának teljes szövegét a
Színháztudományi Szemle 1989-es évkönyve közli majd.

elkötelezettségre vall az a tény, hogy ide-
vágó nézeteit 1939-ben a Magyar Nyelv-
ben tette közzé, és ez a beszédtechnikával
kapcsolatos első publikációja.

A következő évből fennmaradt elő-
adásszövege (A szóbeli előadás technikai
kérdései) a beszédlélegzés és a fonáció, a
hangképzés részleteivel foglalkozik, hogy
a beszéd kifejezővé tétele mellett a
beszélőszervek egészségi állapotának
megőrzését is elősegítse. Hangosabb
beszéd helyett a tisztább artikulációt jelöli
meg az érthetőség elsőrendű köve-
telményeként. Ebből az előadásból derül
ki, hogyan tanította Nagy Adorján a
hangképzési és egyéb beszédhibák felis-
merését és azok leküzdését, a merev fel-
olvasás és szavalás helyett az eleven
elöadásmódot, és milyen módszereket
ajánlott a lámpaláz legyőzésére.

Horváth János megjegyzéseihez és Ko-
dálynak a magyar kiejtés romlásáról szóló
felrázó hatású előadásához közvetlenül
kapcsolódott a Nyelvtudományi
Társaságban tartott felolvasása (A helyes
magyar beszéd) 1940-ben, majd a jó ma-
gyar ejtési versenyen 1941-ben elhangzott
felszólalása. Itt is kitért az iskolákban
gyakori felelő és tanító hang merev-
ségének kiküszöbölésére, a hangsúly és a
hanglejtés értelem- és érzelemkifejező
szerepére...

Ennek a nekilendülésnek további
terméke - szintén 1940-ből - Nagy
Adorjánnak a színpadi beszédről szóló
írása (az 1964-ben megjelent gyűjtemé-
nyes kötet címadó tanulmánya; átdolgozva
Romlik a színpadi beszéd címmel közölte
annak idején a Magyar Szemle XXXVIII.
évfolyama). Röviden jellemzi a színpadi
beszédet mint „energeiát", áttekintést ad a
magyar nyelv színpadi fejlődéséről, a
kritikák következményeképp egységesülő
beszédről. Hevesi Sándor kitűnő könyvét
(Az előadás művésze-te) a helyes beszéd
kultúrájának szem-pontjából kissé
elkésettnek tartja, mert a századforduló
táján a naturalizmus kép-viselői tudatosan
háttérbe szorították azokat a megfelelően
kidolgozott beszédelveket, melyeket
Egressy és Paulay tanítottak.

Ennek a hagyományt semmibe vevő
áramlatnak következménye az, hogy szá-
zadunk harmincas éveiben a színpadot is
elözönlötték a köznapi nyelv beszédhibái
és általában a kiejtési lomposságok. Ezek
közül legkirívóbbnak említi a pesti hang-
lejtést, így a kétféle kérdő hanglejtésben
az utolsó szótag elnyújtását - Ki volt i-i-
itt?-, de a komikus színészek közt terjedő
hangtorzításokat is, meg a meghonosodott
idegen szavak, földrajzi nevek idegenszerű
ejtését. Es Nagy Adorján

kitűzi a feladatot: „A jövő színésznem-
zedéket elméletileg és gyakorlatilag ala-
pos fonetikai kiképzésben kell részesíte-
ni." (Színpad és beszéd, 1964. 125.) Nem
magát a naturalizmust tartja károsnak,
hanem azt sajnálja, hogy ez kívülről úgy
tört be hozzánk, hogy térhódítása régi
eredmények pusztításával járt. Fölteszi a
kérdést: „Talán egy nemzet színjátszása
csak akkor lehet önálló, ha maga a nemzet
is az?" (Uo. 126. A Magyar Szemle-beli
első közlésből ez kimaradt.) Es Bajza
Józsefig visszanyúlva kér nagyobb teret
az olyan kritikának, mely - a színészek
magánéletének boncolgatása helyett -
nem utolsósorban a színpadi beszéddel is
foglalkozik.

Nagy Adorján önálló beszédművelő
könyve 1947-ben jelent meg A beszéd-
technika vezérvonala címmel. Ez már egy
húszéves beszédpedagógiai gyakorlat
eredményeinek összegzése, és egyúttal
hathatósnak ígérkező válasz arra a kihí-
vásra, mely tíz évvel korábban Kodály
szájából hangzott el: nem tudunk helye-
sen magyarul beszélni, szükség van vala-
miféle kiejtési normarendszer összeállí-
tására. Noha ezt a munkát Nagy Adorján
már jóval Kodály megnyilatkozása előtt a
legjobb régi színművészeti hagyományok
folytatójaként elkezdte, mégis jelentős
ösztönzést kapott a népzenénk prozódiai
alapjait is boncolgató, vershanglejtéseket
kottába formázó zenetudóstól...

A szerző a gyakorlás módjára összpon-
tosítja figyelmét, és sokat foglalkozik egy
gyakorlati akadállyal, a lámpalázzal. (Ez
egyébként korábbi előadásában, vala-mint
Bognár Elek könyvében - A szónoklás és
előadás művészete - is fontos téma.) A
lélegzéstechnika részletezése után
bemutat egy azt fejlesztő gyakorlatot (A
kóró és a kismadár), és ezzel kap-
csolatban kitér az írásjelek szerepére.
Hevesi Sándorra támaszkodva kiemeli,
hogy az írásjelek a szöveget értelmi,
mondatszerkesztési egységekre tagolják,
de ez nem azonos az író mondanivalójá-
val, tehát észrevétlen belégzést alkalmaz-
hatunk ugyan minden írásjelnél, de a szü-
netek mértékét nem az írásjelezés, ha-
nem az egész műnek vagy legalább egy
nagyobb részletének mondanivaló szerinti
tagolása határozza meg. (Ezt kifejti abban
az ugyancsak 1947-ből való kéz-iratában
is, mely a későbbi gyűjteményes kötetben
A vers előadása címet viseli. Ott kifejti az
írásjelek átértékelésének műve-letét is,
melynek fontosságát később Gáti József
hangoztatja.)

A mássalhangzók tiszta képzését a
beszédszervek részletes leírásával világít-
ja meg, beépítve a színészképzésbe Ba-
lassa József, Gombocz Zoltán és Lazi-



czius Gyula leíró fonetikáját, és mindezt
kiegészítve a hadarás ellenszeréül szolgáló
gyakorlatokkal. Majd sorra veszi a többi
beszédhibát, s ezek leküzdéséhez is
gyakorlati tanácsokat ad.

A szervi és lélektani okokból eredő
beszédhibáktól megkülönbözteti a hely-
telen beszédet, a kiejtésbeli pongyolaságot.
Felsorol néhány tipikus kiejtési hibát,
melyet a kiejtési, nyelvhelyességi
szakirodalom korábban is szóvá tett (jé-
sítés, betűejtés), és ezzel kapcsolatban kitér
a mássalhangzó-hasonulás törvényére.
Szarvas Gábor, Hevesi Sándor és Nagy J.
Béla után szól a zárt ë megkülön-
böztetésének fontosságáról, azzal a pe-
dagógiai optimizmussal, amely Kodály
Zoltánra is jellemző volt.

A hangsúly és a hanglejtés területét
Nagy Adorján 1947-ben még nagyon in-
goványosnak érezte. Az előbbit az értelem,
az utóbbit a kedély lelki tényezőjére
vezette vissza, és csak később kezdett el
kételkedni e kategóriák határozottságában.
Megérezte azt, amit Fónagy Ivánék
hatalmas anyaggyűjtése és mások kutatásai
után ma már világosan látunk: hogy a
hanglejtésnek a beszéd értelmi tagolásában
is óriási szerepe van. De a hangerő
jelentőségét, változásait Laziczius Foné-
tikája alapján ő is nagyon világosan látta,
és Arany László nyomán azt is, hogy
hosszabb szavaink négy-négy szótagos
ütemekre oszlanak. Csupán abban tévedett,
hogy „minden szónak az első szótagját
hangsúlyosan, szándékoltan is fokozott
hangerővel kell ejteni". (Szín-pad és
beszéd, 1964. 36.) Az érzelmi
hangsúlyeltolódást azonban Egressy
művészi és Laziczius tudósi szakvélemé-
nyével egybehangzóan - és mai tudá-
sunkkal megegyezően - helyesnek fogadta
el. A szóvégeket szembeállító, értelmi
véghangsúlyozásról, melyet Gombocz
idején még logikai hangsúlynak neveztek,
kimutatta, hogy az nem tisztán értelmi
hangsúly, hanem a helyesbítés,
szembeállítás és meggyőzés szándéka is
benne rejlik, ezek pedig érzelmi és akarati
tényezőkkel párosulnak.

A szórenddel kapcsolatban megint
helyre kell igazítanom egy tévedését,
tudniillik, hogy „a magyar szórend telje-
sen szabad". Ez nem így van. A magyar
szórendet nagyon sokféle értelmi és szö-
vegbeli tényező, többek között a súly-pont
elhelyezése és az aktuális mondattagolás
határozza meg, de kisebb mérték-ben -
szorosabb szószerkezetekben, többféle
jelző esetén - a szavak nyelvtani alakja,
mondattani szerepe is. Azt azonban nagyon
tanulságos újra elolvasni, amit Nagy
Adorján a jelző hangsúlyáról írt, mert ezen
a téren ma is él egy Paulay

tól származó egyoldalú, szinte mechani-
kus elv („kivétel nélkül mindig a jelzőt
kell hangsúlyozni"). E könnyűnek látszó,
de valójában sokszor értelmetlen szöveg-
mondásra késztető „szabály" ellen Hevesi
Sándor, Galamb Sándor, Gyomlay Gyula,
de még Nagy Adorján, sőt Péchy Blanka
is hiába emelte fel szavát. Horváth János
példái a közbeszédben terjedő ellenkező
gyakorlatra, a jelző hangsúlytalanítására,
elriasztóak ugyan, mégsem egészen
meggyőzőek, mert Horváth csak a jelzős
szerkezeteket idézi, nem a teljes
beszédhelyzetet, melyben elhangzottak.
Igaz, a városi társalgási nyelvben és az azt
utánzó színpadi játékban meg a kabaré-
stílusban mostanáig él ez az idegenszerű-
ség, viszont nem egy versmondást, felol-
vasást inkább az tesz élvezhetetlenné,
hogy elmarad a jelzett szó hangsúlya
olyankor, amikor odakívánkozik. Ha
ugyanis az adott szövegben a jelzőnek
nincs megkülönböztető szerepe, akkor
viszonylag hangsúlytalanabb, ha pedig a
jelző is, a jelzett szó is újat mond, az értel-
mes beszélő mind a kettőnek egyformán
kisebb vagy nagyobb hangsúlyt ad.

A továbbiakban Nagy Adorján - ismét
Hevesi nyomán - elemzi egy Arany- és
egy Berzsenyi-vers kezdő sorainak érte-
lemszerű hangsúlyozását, de a magyar és
a német hangsúlyozási minta eltéréseit
Kodály ábrájával világítja meg. Pontosít-
ja Hevesit a hangsúly fokozatainak szem-
léltetésében és abban, hogy a kiemelésre a
hangerő fokozásán és az előszüneten kívül
a hangmagasság és a tempó változtatását
is alkalmasnak mutatja be. Összeg- zi is a
hangsúlyozás négy formáját.

Hogy az ingoványosnak minősített
hanglejtés terén mégis mennyire biztosan
mozog, azt további hanglejtéspéldái mu-
tatják. Olyan kérdéseket is felvet, ame-
lyekre később az énekes Molnár Imre és a
nyelvész Deme László adta meg a helyes
választ: a befejezett és a befejezetlen
közlés hanglejtésének a megkülönbözte-
tését. A pont viszonylagosságára nézve
tett megállapítása pedig Gáti József és
Péchy Blanka könyvéig is kihat.

Még biztosabban nyilatkozott - és nem-
csak idézésszerűen - a beszédtempó kér-
désében, melyben sokkal inkább építhetett
a művészi kifejezésre, mint a tudomány
megállapításaira. Már érintett írásában (A
vers előadása) végigelemezte A walesi
bárdokat nemcsak hangsúly- és
hangszínbeli kérdések, hanem a tempó-
váltás szempontjából is, és hasonlóan jel-
lemezte Petőfinek az Egy gondolat bánt
engemet című versében a hangerő- és
tempóváltásokat, a kezdő sor hangsúlyo-
zását pedig Hevesi felfogásának megfele-
lő megoldásban. Érdeklődése ekkor már

Berzsenyitől és Vörösmartytól Maja-
kovszkijig tágult.

Harciasabban követelte a helyes kiejtés
oktatását 1954-ben (Anyanyelvi
oktatásunk kérdéséhez. Pedagógiai
Szemle IV.), hangoztatva, hogy a nyelv és a
beszéd fogalmi különbségének pedagógiai
következtetéseit mindeddig nem vontuk
le; e tárgyban Pavlov fiziológiájával,
valamint Kodálynak az 1945 utáni
megnyilatkozásaival érvelt. Joggal kifo-
gásolta, hogy a kritika meg sem említi
olyan színészek példás beszédét, mint
Básti Lajos, Ferrari Violetta, Makláry
Zoltán.

1955-ben beszédpedagógiájának ta-
nulságait Nagy Adorján két cikkben fog-
lalta össze. A Magyar Nyelvőrben megje-
lent Diagnózis és terápia a magyar kiejtés
dolgában a háború előtti egyetemi kiejtési
verseny felújításához kapcsolódik, és azt
célozza, hogy a Színművészeti Főiskolán
1949 óta elért - bár nem kielégítő -
eredmények ne rekedjenek meg a főiskola
kapujánál. A helyes lélegzés tanítását
jelöli meg mint a magyar szótagok érthető
kimondásának első feltételét. A ha-darás
ellen a lassú tagolt olvasást ajánlja, de
idővel a tempó fokozását, gyorsítását is...
Újra szót emel az írásjelek mechanikus
értelmezése ellen, végül öt pontból álló
javaslatot tesz a helyes magyar beszéd
kötelező egyetemi oktatására, egyéni
foglalkozásokat is beiktatva.

Másik cikke: Anyanyelvünk oktatása
(Felsőoktatási Szemle) még inkább sür-
geti: anyanyelvünknek ne csak írott for-
májával, a fogalmazással törődjünk, ha-
nem a beszéddel, a felolvasással, nyelvünk
melódiájával is.

Életének utolsó évében jelent meg
Beszédpedagógia című cikke. (Magyar
Nyelvőr, 1956.) Ebben Éder Zoltánnak
Bognár Elek előadás-sorozatáról írt bírá-
latához fűz elismerő megjegyzéseket, de
egyben önkritikát is gyakorol, mert az ő
zárt szájú beszédgyakorlatának félreérté-se
vezetett oda, hogy Bognár, aki a nö-
vendéke volt, az á hangokat torzultan ej-ti.
Végül mégis értékeli Bognár munkás
ságát, mert érdeklődést keltő harcosa
beszédünk ügyének...

Közvetlen elődeink sorában igen sokat
köszönhetünk Nagy Adorján beszédmű-
velő írásainak. Lehet, hogy a magyar élő-
beszéd úgynevezett romlása idővel az
egész artikuláció változásához vezet. De
amíg van - mégha ideiglenes otthonában is
- Nemzeti Színházunk, addig színész-
körökben és azon kívül is illik ismerni,
ajánlatos tanítani azt, amit ez a tudományt
gyakorlatra átváltó ihletett ember az
utókor számára hozzáférhető örökségül
hagyott.



Avar István:
A helytelen, pongyola beszéd társadalmi
kór

Miért vállalkoztam arra - kezdte beszédét
Avar István -, hogy Nagy Adorján
születésének 100. évfordulóján én is
jelezzek beszédkultúránk kapcsán né-hány
olyan gondolatot, amelyek egyre inkább és
egyre erősebben foglalkoztat-nak?
Vállalkozásomnak két alapvető indítéka
van: az egyik maga Nagy Adorján, aki
nekem még mindig Dóri bácsi. A másik:
színházainkban és a főiskolán szerzett,
egyáltalán nem megnyugtató ta-
pasztalataim súlya.

Mindenekelőtt elnézést kérek, amiért
Nagy Adorján helyett Dóri bácsit mondok.
Ez nem bizalmaskodás, sokkal inkább a
tisztelet, a szeretet és a hála jele. Igen, a
háláé, mert mindig hálás leszek neki azért,
amiért olyan türelemmel és szeretettel
foglalkozott velem, s még az én
csapnivalóan rossz beszédemet is meg
tudta javítani. Es a tisztelet jele is, mert
egész életén át tudományos mélységű
munkát végzett a helyes magyar beszéd
fejlesztése érdekében. Es végül a szeretet
jele, mert bár nagyon szigorú és néha
morózus ember volt - féltünk is tőle-, de
személyes és szakmai tekintélye vitatha-
tatlan volt, és minden szigorúságát le-
győzte a növendékek iránti szeretete. Dóri
bácsi nem egyszerűen tanított, ha-nem
nevelt. Minden növendékét a feje búbjáig
ismerni akarta. Sosem vájkált a
növendékek magánéletében, de tudni akart
mindent róluk, annak érdekében, hogy
tanulási nehézségeiken átsegítse őket.
Például ha valaki nehezen koncentrált,
akkor ennek okait is felderítette, és ezek
tudatában foglalkozott tovább vele. Sok
esetben előfordult, hogy olyan be-
tegségekre jött rá - természetesen orvosi
segítséggel -, amelyekről a szülő sem tu-
dott, vagy nem akart tudni. Ilyenkor
azonnal intézkedett a főiskola vezetősé-
génél, és megpróbálták a növendéket
meggyógyíttatni. A mi osztályunkban is
volt ilyen eset.

Dóri bácsinál nem fordulhatott elő,
hogy az óráját ne tartsa meg, hacsak nem
betegség vagy valami nagyon fontos egyéb
ok gátolta. Megszállottan hitt abban, hogy
csak értelmes, helyes beszédű és jó
beszédtechnikával rendelkező
növendékeknek szabad kikerülniük a főis-
koláról. Nem állítom, hogy ez minden
esetben száz százalékig sikerült, de az
esetek nagyobb részében igen jó ered-
ményt ért el. Mindenképpen követendő
példának tartom.

Ezzel szemben mi a helyzet ma a főis-
kolán? Szomorúan mondom ki: egyre

több rosszul beszélő fiatal színész kerül ki
a főiskoláról. Ezt bárki megállapíthatja,
aki színházba jár, televíziót néz, rádiót
hallgat. Persze ez így csak egyszerű szo-
morú ténymegállapítás, amivel vagy
egyetért valaki, vagy nem, és lehet vitat-
kozni róla. Én azonban megpróbáltam a
magam módján a hibák vélt vagy valós
okait is végiggondolni. Az általam ta-
pasztalt okokat-az apró, a főiskola belső
életéből adódó motívumoktól most elte-
kintve - két fő pontban foglalnám össze: a
társadalmi okokban és az oktatási gon-
dokban, bár tudom, a kettőt nem lehet
élesen szétválasztani.

Mit értek társadalmi okokon? Kissé
durván fogalmazva: legszívesebben szi-
gorú bírósági ítélettel sújtanék minden
olyan állampolgárt, aki abból akar
megélni, hogy a nyilvánosság előtt beszél
és szerepel, de a nyilvánosság előtti
beszéd és szereplés legalapvetőbb felté-
teleit és szabályait sem sajátította cl. Kik-
re gondolok? Politikusainkra, rádió- és
tévériporterekre, tanárokra, színészekre,
írókra, újságírókra. Az a politikus vagy
magasabb beosztású ember, aki arra vál-
lalkozik, hogy a nyilvánosság előtt
beszéljen, gondoljon arra: előadásának
nemcsak politikai és társadalmi tartalma
hat az emberekre, hanem az a forma, az a
beszédmód is, ahogy gondolatait előadja.
Ha nem fogalmaz tisztán, ha rosszul
hangsúlyoz, ha a ragokat helytelenül al-
kalmazza, ha idegen szavakat használ,
holott azoknak magyar megfelelőjük is
van, rossz példát mutat. Lehet, hogy ki-
gúnyoltatja, kinevetteti magát, de ez az ő
baja. A nagyobb baj az, hogy sokan utá-
nozzák. A rosszul beszélő ember ragályos
betegséget terjeszt, amelyet tömegesen el
lehet kapni, és nagyon nehéz gyógyítani.
Hiszem, hogy a helyes magyar beszédet
mindenki meg tudná tanulni. Beszédhi-
báikról sokan nem tehetnek, sőt van, aki
nem is tud róluk. De ha valaki arra vállal-
kozik, hogy nyilvánosság előtt beszéljen,
akkor készüljön fel, kérje ki olyan embe-
rek tanácsát, akik ismerik a magyar
nyelvtan szabályait, akik egy kicsit érte-
nek a retorikához, sőt a beszédtechnikához
is.

Nagyon dicséretes, hogy 1981-ben a
Hazafias Népfront kezdeményezésére
megalakult a beszéd- és magatartáskul-
túrával foglalkozó munkacsoport. De ha
csak a munkacsoport tagjai fáradoznak a
program megvalósításán, és például a
Népfront előadói, alsóbb és felsőbb be-
osztású vezetői nem kérik ki e munkacso-
port vagy más hozzáértők tanácsát, és to-
vábbra is pongyolán, helytelen magyar-
sággal, hadarva, rossz beszédtechnikával
beszélnek, akkor hiába kezdeményeztek,

hiába akartak gyógyítani - gyógyítás he-
lyett ők is kórt terjesztenek.

Egy másik példa. A televízióban, a rá-
dióban sok olyan műsor hangzik cl, amely
kimondottan nyelvműveléssel, a helyes
magyar írással és beszéddel foglalkozik.
De vajon nem meddő erőfeszítés-e ez, ha
rögtön utánuk elhangzik egy-egy riport,
amelyben a riporter még arra sem figyel -
vagy talán nem is tudja -, hogy kérdő
mondatban mindig a kérdőszóval
kérdezünk, hogy a mondatban a jelzőt
hangsúlyozzuk és csak ritkán a jelzett szót,
hogy a személyneveknél mindig a
vezetéknév hangsúlyos.

További példa: hány esetben fordul elő,
hogy a hosszú és rövid magánhangzókat
helytelenül alkalmazzák a szavakban is, a
szóvégeken is, és ez megfigyelhető a
tévében, a rádióban, a színházban, szinte
mindenütt. Például kőrutat mondanak
körút helyett, vagy korházat, kór-ház
helyett. Vagy itt van a szóvégi -ból, -ből,
illetve -ról, -ről ragok használata. Lassan
már csodának számít, ha valaki jól
alkalmazza a szóvégi hosszú magánhang-
zókat. Én dührohamot kapok, ha például
ilyeneket hallok: útrol, hálábol, ketöböl,
szívből stb. Ami a -ba, -be, -ban, -ben ra-
gok használatát illeti, itt a helyzet egészen
katasztrofális. De kérdezem: származik-e
bárkinek, akinek a beszéd a szakmája,
valami hátránya abból, hogy beszédkórt
terjeszt? Nem származik. Es miért? Mert
talán azok, akiknek felelősségre kellene
őket vonniuk, maguk sem hallják, vagy ne
adj' isten, nem is tudják, hogyan kellene
helyesen beszél-ni, hangsúlyozni. Néha
bizony a riport-alanyokkal is bajom van,
főleg akkor, ha foglalkozásuknak együtt
kellene járnia a helyes magyar beszéddel,
s ha tanárokról van szó, akkor a
beszédtechnika jó alkalmazásával is. Ezzel
szemben sokszor fordul elő, hogy hadaró,
motyogó, szóvégeket elnyelő, rosszul
hangsúlyozó tanárok szólalnak meg a
riportokban. Nyilván-való, az ilyen
tanárnak vagy nincs hozzá füle, és nem
érzi, hogy rosszul beszél, vagy annak
idején nem jól tanulta meg a leckét.
Természetesen az ilyen tanár a diákja
beszédhibáját sem veszi észre, és meg sem
próbálja rászoktatni őt a helyes beszédre.
De ismerve oktatásunk helyzetét, még az
is lehetséges, hogy az egész nem is
érdekli, úgy gondolja, nem az ő dolga.
Pedig ez mindenki dolga. A tanárokat
azért emelem ki, mert talán a legtöbbet
nekik kellene tenniük, függetlenül attól, ki
milyen szakos. Így a felelősségük is
nagyobb. Vonatkozik ez a mi főiskolánkra
is...

Úgy gondolom, az eddig elmondottakból
is kiderül, milyen beszédbetegsé-



gekkel kell szembenéznünk, amikor a
felvételi vizsgák zajlanak. A jelentkezők
kilencven százaléka beszédhibás. Az idei
felvételi vizsgákon a több mint nyolcszáz
jelentkezőből legalább ötszázat hallgattam
meg. Siralmas kép rajzolódott ki. Melyek
a legsűrűbben előforduló beszédhibák?
Pöszeség, az s, sz, c, es, z hangzók
helytelen ejtése, az orrból való beszéd,
amivel majdnem mindig együtt járt a zárt
száj, az áll alig mozog. Vannak azonban
ennél is súlyosabb esetek. Ezeket két cso-
portba osztanám: az egyik a beteg hangúak
csoportja, a másik a rossz helyen
beszélőké. Mindkét esetben nagyon ke-
mény, küzdelmes, türelmes és veszélyeket
is magában rejtő munkát kell az ok-
tatóknak (hangképzők, logopédusok, be-
szédtanárok) folytatniuk, ha eredményt
akarnak elérni. Egy beteg hangból (persze
nem mindegy, mi a betegség oka) nagyon
nehéz strapabíró, hosszú éveken át jól
működő hangot produkálni, pláne akkor,
ha a hang tulajdonosa lusta, trehány már
növendéknek is, és az marad színész
korában is. A rossz helyen beszélőkkel
(torkolók, fejhangon beszélők vagy a le-
szorított hangú, csak mellkasból beszélők
stb.) az a legfőbb feladat, hogy az úgyne-
vezett előadói középhangjukat megtalál-
juk. Természetesen ezeknél is érvényesek
a növendék szorgalmáról, akaraterejéről
vagy lustaságáról mondottak. Sajnos
vannak a jelentkezők között javíthatatlanul
súlyos esetek is.

Nagyon ritka az, hogy a jelentkező nem
beszédhibás és tehetséges is. A helytelen
magyar beszédből adódó hibákról
(hangsúlyok, ragok használata, dupla
mássalhangzók stb.) azért nem beszélek,
mert e téren nem kilencvenszázalékos a
hibás beszédűek aránya, hanem százszá-
zalékos. Gondoljunk bele: színész tan-
szakra felvenni olyan jelentkezőt, aki tele
van beszédhibával, eleve nem szerencsés
és biztató dolog. Ezért úgy gondolom,
hogy az ősz óta működő beszédtanszék
egyik fő feladata kell legyen a felvételi
vizsgák megszigorítása. Nem szabad be-
lenyugodni abba, hogy javíthatatlan
beszéddel bárkit is felvegyünk. Ezt a
mesterségtanároknak is tudomásul kellene
venniük, és kérném is támogatásukat.
Nagyon sok mesterségtanár színházi ren-
dező vagy színházi vezető. Nem hiszem,
hogy bármilyen érdekük fűződnék ah-hoz,
hogy színházukban egyre több
beszédhibás színész legyen. Ha csak ők is
nem igénytelenek, és nem gondolják úgy,
hogy a színháznak, a televíziónak, a rá-
diónak nem tartozik fő feladatai közé a
helyes és szép beszédre való oktatás.

Van egy másik gondunk, amely magá-
val a főiskolai beszédoktatással kapcso

latos. Az elmúlt tíz-tizenöt év alatt a be-
szédoktatás kissé visszaesett. Nem óhaj-
tom részletezni az okokat. Annyit azonban
mindenképpen megemlítek, hogy
egységes szempontok és célok alapján kell
megszerveznünk a beszédoktatást. Kell
egy alapanyag, amelyre támaszkodhatunk.
Ilyen alapnak tekintem a Gáti József által
összeállított és megfogalmazott
tananyagot. Egyébként kitűnő hang-
képzőink, logopédusaink vannak, csak
még nem hangolódtunk egészen össze.
Azonban minden reményünk meglehet,
hogy a jövőben egyre jobban össze tudunk
dolgozni a szintén frissen alakult ének-
zene tanszékkel. Az első lépéseket már
megtettük, és úgy érzem, mindenben
egyetértünk. Az énektanárok nemcsak
növendékeik hangját képzik, de fontos
szerepük van a beszédtechnikai hibák ja-
vításában is. Gyakran megfigyelhető, hogy
a növendék éneklés közben már jobban
„beszél", mint prózában. Jobb a
levegőbeosztása, kevésbé észrevehető a
beszédhibája, jobb a kiejtése. Nagyon
szeretném, ha ugyanígy egyetértenénk a
mesterségtanárokkal is, hiszen a célok
azonosak. Természetesen még sok egyéb
oktatási gondunk van, de azok már össze-
függnek a főiskolai oktatás más problé-
máival is. Ezekre most nem akarok kitérni.

Viszont néhány mondatot szentelnék -
ugyancsak tapasztalataim alapján - szín-
házaink beszédhelyzetére, hiszen a főis-
kolai beszédoktatás eredménye ott tük-
röződik leginkább. Az eddig felsorolt tár-
sadalmi és főiskolai példák nyomán gya-
nítható, hogy színházaink sem kivételek,
az igénytelen beszéd ragályos betegsége
ott is fertőz. Ami engem illet, én a
színházban tudok a legjobban elkeseredni
vagy indulatba jönni, ha helytelen magyar
beszédet, rossz beszédtechnikát ta-
pasztalok. Nem kívánok én senkitől steril
színpadi beszédet, sőt azt is tudom - hisz
én magam is gyakorló színész vagyok -,
hogy a játék hevében be-becsúszik egy-
egy hiba. Vannak azonban olyan kollé-
gáim, akiknél nem előfordul egy-egy hiba,
hanem általában csúnyán, pongyolán,
rossz technikával, rossz hangsúlyokkal
beszélnek. Ezek a színészek vagy nem ta-
nulták meg a főiskolán a beszédet, vagy
már elfelejtették a tanultakat, és sajnos
nagyon kevés rendező kéri számon színé-
szeitől a helyes beszédet. Igénytelenség
vagy valami hamis „modernség", esetleg
rossz fül lehet ennek az oka. A leggyak-
rabban előforduló hibák: hadarás, üres
szövegmondás, levegőben maradó, értel-
mezetlen mondatok, a szóvégek fennha-
gyása, éneklése, tempótlan, ritmustalan
beszéd - ez utóbbi főleg a verses dara-
boknál tapasztalható, de sajnos nemcsak

ott. Okai szerintem: a verses szövegmon-
dás nehézségeitől való félelem - az úgy-
nevezett biztonsági szövegmondás -, vagy
a vers nem tudása. Hiba továbbá az
indulatos jelenetekben való artikulálatlan
rikácsolás, amit senki sem ért meg.
Nagyon csúnya hiba a lassú, naturalista
beszéd, amivel olyan hatást akar elérni a
színész, mintha természetesen beszélne, és
most fogalmazná meg a szavakat. Ennek
érdekében széttördeli a mondatokat, és a
leglehetetlenebb helyeken tart szünetet.
Arra azonban nem gondol, hogy ha a nézőt
gondolkodásában rossz helyen állítja meg,
akkor az előbb-utóbb türelmetlen lesz,
mocorogni, bosszankodni kezd, nem figyel
oda. Lehet, hogy a néző nem tudná
pontosan megfogalmazni, mi a baja, csak
azt érzi: egyre jobban unatkozik. De
tapasztalható ennek a naturalista
beszédnek az ellenkezője is, mégpedig az,
amikor a nézőt nem hagyják gondolkodni,
mert irreálisan gyors tempót diktálnak a
színpadról, közben hangosan kiabálva
beszélnek, és igazi izgalom helyett
műizgalmat hoznak létre. A néző egy idő
után ugyanúgy unatkozik, mint az előző
esetben. Ilyenkor a rendező is vétkes.
Végül súlyos hiba az éneklő beszéd, a
rossz hangsúlyok, a szóvégek le-nyelése és
a mondatok közben fölöslege-sen
„lerakott" pontok. Ezek megbocsát-
hatatlan hibák, ugyanis könnyen kikü-
szöbölhetők, csak oda kell figyelni, gya-
korolni kell, és érezni a felelősséget azért,
amit vállaltunk...

Hála istennek, azért színészeink, ripor-
tereink, tanáraink között szép számmal
akadnak olyanok, akik tisztában vannak a
helyes magyar beszéd ügye iránti fele-
lősségükkel. Akikben viszont ez a fele-
lősség nem munkál, azok minden hátrány
nélkül, sőt néha előnyöket élvezve, nyu-
godtan dolgozhatnak tovább. Ki vonja
őket felelősségre? Kevesebb lesz a fizeté-
sük? Nem. A rossz beszédű színész nem
kap a következő évadban szerződést? Kap.
Leírják a kritikák, hogy rosszul beszél a
színész? Nem, vagy nagyon ritkán.
Ismétlem, engem a színházban elkövetett
bűnök tudnak a legjobban indulatba hozni
és elkeseríteni.

Hozzászólásomban nem törekedtem
teljességre. Mindössze arra vállalkoztam,
hogy felvillantsak néhány olyan hibát,
amely naponta tapasztalható, és amellyel
naponta fel kell vennünk a harcot.

Beszámolómat Dóri bácsi szavaival
szeretném befejezni: „A beszédnek és a
játéknak együtt kell olyan színesnek len-
nie, hogy a nézőt odaszögezze a székébe,
és úgy érezze, elvarázsolták."



világszínház

Az élénk érdeklődéssel fogadott két elő-
adás után beszélgetés alakult ki a jelenle-
vők között. Hegedűs Géza arra emlékez-
tetett, hogy a főiskola 1945 utáni újjá-
szervezése, egyetemi rangjának előkészí-
tése, az első tantervi javaslat jelentős
mértékben Nagy Adorján érdeme volt.
Simon Zsuzsa és Katona Tamás történész
utalt rá, hogy az egyszeri emlékezésnél
lényegesen több a teendő a színpadi beszéd
terén. Nagy Péter akadémikus, Nagy
Adorján fia, felidézte apja művészi és
tudományos ambícióit, hivatkozva
nyelvtudományi, sőt anatómiai szakis-
mereteire. Tágabb körben szólt az iskolai
beszédoktatás elhanyagolásáról, és érdekes
problémákat vázolt a magyar színpadi
nyelv, a tájnyelvek és a beszélt köz-nyelv
viszonya kapcsán.

Vámos László szerint a színész beszéd-
eszközeinek szegényedése világjelenség,
amelyet a „rendezői színház" technikai
segédeszközökkel igyekszik ellensúlyoz-
ni. Szólt a „vétkes" mikrofonról, amely az
orgánum sorvadását, a természetes
visszahallás lehetőségének hiányát ered-
ményezi. E kérdésről kisebb különvita
alakult ki: Avar István éppen a főiskolai
képzés egyik feladatának nevezte a mik-
rofonközeli beszéd tanítását; Petrik József
úgy vélte, őt a zenés vizsgák túlhan-
gosítása akadályozza meg a végzős és
szerződtethető hallgatók valós képessé-
geinek felmérésében; Békés András riasztó
statisztikát idézett az orgánum, a vox
humana elhalkulásáról: életünk hang-
hátterében ma már öt-tizenkét százalékos a
természetes hangok aránya, szem-ben a
huszonöt-harminc százaléknyi zörejjel, és
az emberi hang is mindinkább technika
útján közvetítődik.

Kazimir Károly rektor zárszavában
összefoglalta a főiskolára háruló tanulsá-
gokat és feladatokat, s ezekben látta a le-
hetőséget Nagy Adorján emlékének
megőrzésére.

FÖLDES ANNA

Kortárs klasszikusok
és klasszikus kortársak

NDK színházi fesztivál Berlinben

Másodszor rendezték meg az idén az NDK
nemzeti színházi fesztivál ját. A tíz nap
alatt látott tíz - műfaját és színvonalát
tekintve is - különböző előadásról szívem
szerint legalább kilenc cikket írnék. (Azért
csak kilencet, mert az egyik legnagyobb
élményt jelentő színházi vállalkozás,
Schönberg Mózes és Áron című ope-
rájának Ruth Berghaus rendezte bemu-
tatójának értékelése meghaladná kom-
petenciámat.) De mivel erre a kritikák
szabadpiacán aligha lenne kereslet, hajlok
az ellenkező végletre is. Hogy tapasz-
talataimat egyetlen mondatban summáz-
zam: az NDK-ban fontos a színház.

Nyilvánvalóan másképpen fontos, mint
annak idején, amikor Brecht szín-háza az
Európában meglehetősen elszigetelt NDK
utazó kulturális nagykövetségének
szerepét töltötte be; vagy ami-kor (még
tegnap is) elsősorban a hivatalos politika
hirdetését és reprezentatív visszaigazolását
várta a színpadról a kormányzat.

Egy kiváló lengyel kritikustól hallottam
azt a megállapítást, hogy a színház
számára az a legjobb, ha létezik elnyomás,
de nem túlságosan erős. Mert ha nincs
semmiféle presszió, feszültség, akkor a
színháznak nincs mit mondania, nincs mi
ellen lázadnia. Ám ha túlságosan erős a
hatalom ránehezedő nyomása, akkor az
igazság kimondhatatlanná válik. Az NDK-
ban, úgy tűnik, ideálisak a szín-
házművészet feltételei: napjainkban Ber-
lintől Weimarig egyelőre a színpadon fo-
galmazódnak meg legerőteljesebben,
leghatásosabban azok a gondolatok,
amelyek nálunk már a sajtóban, a közvé-
leményben, filmen és az országgyűlésben
is hangot kapnak. A közelmúltban a szín-
pad lett a nemzeti önismeret és a társa-
dalmi megújulás talán legfontosabb fó-
ruma az NDK-ban, vagy ahogy egy kriti-
kus kollégánk fogalmazta: „A színház a mi
glasznoszty-szigetünk." A színpadon ölt
művészi formát a létező szocializmus
radikális kritikája, és itt dobogtatja meg
főként az ifjú szíveket a peresztrojkának
az NDK-ban ritkán és óvatosan lobogtatott
zászlaja. Mindez természetesen nem szó
szerint értendő. A szovjet példára
„pusztán" Erdman és Bulgakov drámái-nak
előadása, a Volokalamszki országút vagy
az Évszázadnál hosszabb ez a nap

című regények új szemléletű színpadi
adaptációja utal. A társadalomkritika nem
a hétköznapi visszásságokat vagy
anomáliákat pellengérezi ki, hanem drá-
mai sorsokban és helyzetekben mutatja fel
a társadalom elbürokratizálódását, a
manipuláció veszélyét, a hamis eszmé-
nyek lélekrontó hatását.

Minderről a színikritikákban, a vitákban
azt mondják - viszonylag kevés szó esik.
De a színpadon, közvetett formában,
ámde erőteljes közvetlen hatással, mindaz
megjelenik, ami a nézőtéren ülőket
foglalkoztatja. Erre következtethet - hála a
színházi seregszemle szakértő zsűrijének -
az is, aki az NDK sokrétű színházi
életének csak a fesztiválra válogatott
szemelvényeit ismeri.

A két évvel ezelőtt megrendezett első
nemzeti színházi találkozó programjára
még rányomta a bélyegét a nagyot akarás,
némi sietség és a protokolláris szem-
pontok továbbélése is. A magunk tapasz-
talatából is jól tudjuk, hogy a „reprezen-
tatív" szelekcióba gyakorta belejátszik a
hagyomány és az illendőség is; minden
országban léteznek kihagyhatatlan nevek
és mellőzhetetlen társulatok... Berlinben
valószínűleg ilyen meggondolások alap-
ján került két évvel ezelőtt negyvenhat
előadás a fesztivál kalendáriumába. Az
idén azonban alapvető változás történt:
nem többszörösen megkötött kezű
kultúrpolitikusokra és nem is a szín-házi
hatalmaknak egzisztenciálisan ki-
szolgáltatott, érdekelt művészekre, ha-
nem kilenc, valóban független és hoz-
záértő színházi kritikusra bízták a döntést.
Az elnök és szóvivő nélkül, de-
mokratikusan működő zsűri pedig eleve
kikötötte: az általuk jelölt harminc elő-
adás kiválasztásánál egyetlen szempont a
minőség lehet; méghozzá nem a darab,
hanem az előadás komplex minősége. A
zsűri döntésével szemben senkinek sincs
vétójoga. A fesztiválra való meghívást
nem befolyásolhatják a nehézségekre
utaló és az ellenvélemények számára kis-
kaput kínáló valóságos vagy úgynevezett
akadályok, technikai körülmények sem. A
zsűri dolga a válogatás, az illetékesek
feladata pedig a meghívott társulatok
részvételének biztosítása.

Mivel az NDK hatvannyolc színházában
és kétszáz játszóhelyén egy évadban hét-
nyolcszáz bemutatót tartanak, a két-éves
termést mérlegelő zsűrire mennyiségileg
is óriási munka hárult. Minden egyes
zsűritagnak joga volt a javaslattételre, de
legalább öt szavazat kellett ah-hoz, hogy
az ajánlott előadás vitára is bocsáttassék.
A zsűritagok munkabeszámolói szerint ily
módon vagy száznyolc-van előadás került
szóba; és öt hónap


