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BÉCSY TAMÁS: MI A DRÁMA? 

Egy olyan világban, amelyben mind nagyobb divat az ún. népszerű-
ség és közérthetőség spanyolfala mögé rejteni az értéktelenséget és a 
színvonaltalanságot, Bécsy Tamás az erkölcsi bátorság korszerű for-
máját képviseli a maga következetes minőségeszményével. Legújabb 
könyvében a minőség történelmét fogalmazza újra, egyúttal hitet téve 
eszményei folyamatossága mellett is. 

Monográfiája szerves folytatása előző, az irodalomelméleti tudásról 
szóló könyvének. A megközelítés módszere is ugyanaz: az irodalom, 
mint nyelvi létforma elemzése. Az előző kötet szemléleti eszköze, az 
azonosító kérdés, ezúttal a világkép szintjére emelkedik. 

A könyv sorsa lényegében már címében eldől. A „Mi a dráma?" 
az a bizonyos „helyesen feltett kérdés", amelynek fogalmát — más 
összefüggésben — Csehov vezette be híres levelében. Bécsy könyvében 
a nyelvi létforma válik a történetiség hordozójává, azzá is kell válnia, 
hiszen a dráma a legközvetlenebbül kommunikatív műnem, alapvető-
en a kommunikáció fejlődéstörténetének van alávetve, sokkal inkább, 
mint bármi másnak. Ezért nagyon pontos az a különbségtétel, amelyet 
Bécsy a Bevezetésben a kommunikáció különböző szintjei között tesz. 
A történeti problémák megoldása nem az alkotó író és az interpretáló 
rendező és színész esztétikai viszonyában rejlik, ahogyan ezt ma sokan 
állítják, hanem egészen egyszerűen az információáramlás két külön-
böző szintjében. Ez a felismerés teljes mértékben kiiktatja írott szöveg 
és színjáték viszonyának, a sokat emlegetett „gyakorlati szemléletnek" 
tisztán retorikus álproblémáját. 

A könyv e finom distinkció megtételétől kezdve voltaképpen a tör-
ténetesen drámának nevezett kommunikációs aspektus története, és 
ezzel együtt eay tudományos bravúr története is. Bécsy szilárdan 
tartja kézben anyagát, az egyes történelmi korszakokon módszeresen 
végighaladva, pontosan, arány- és mértéktévesztés nélkül jelöli ki 
értékrendjét. Ez az értékstruktúra alapvetően megjelenési formákhoz, 
értékhordozó kommunikációs gesztusokhoz, és nem szerzői nomenek-
hez kötődik. Hiteles folyamatosságú kép keletkezik így. Ez pedig 
hiteles szerkezetet konstituál, sajátosan igazodva Bécsy Tamás elem-
zéseinek logikájához. A szerző koncentráltan önfegyelemmel építke-
zik, egy pillanatig sem engedve a tudományos bravúráriák csábításá-
nak, pedig az anyag jó néhány ilyen lehetőséget kínál. Példa értékű 
Euripidész feltételezett életrajzának és a Cambridge-i Iskola bírálatá-
nak sajátosan egymásba oldott elemzése. 

A maga vonzó teljességében mutatkozik meg ezáltal Bécsy tudós 
egyénisége. Analízisének leglényegesebb eleme felbontóképessége: 
konzekvensen követi a dráma-nyelv különböző létformáinak mozgás-
folyamatát. Nincs szó a társadalmi háttér és a művek kapcsolatának 
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hagyományos, vulgáris rövidre zárásáról. Bécsy egymást dialektikusan 
tartalmazó mozgásokat ír le, gazdagon, sokszempontúan, érvényes 
módon, Minden fejezetét, bármely elemzését idézhetném példaként, 
most azt a két mozzanatot szeretném kiemelni, amely elvben a legtöbb 
veszélytényezőt rejti magában az elmélet következetes kifejtése szem-
pontjából. 

A középkorról szóló fejezetben Bécsy hangsúlyozottan elhatárolja 
magát az általános, leíró történeti szemléletmódtól. Az eltávolító 
gesztusnak igen lényeges helyi értéke van. A deskriptív szemlélet 
szerint ugyanis nyilvánvalóan az lenne a leglényegesebb, hogy a 
középkori színjátéktípusok kialakulása, valóságos drámává fejlődése 
a „mesteremberi" eszközként alkalmazott nyelvhasználat (Jacques 
Le Goff) kifejlődése idején zajlott le. Ebből származhatna egy ál-
konklúzió: a dráma újjászületése a technicista nyelvhasználat vívmá-
nya. Ez tökéletes zsákutca lenne, a szó legszorosabb, fizikai értelmében 
is. A gondolatsor ugyanis erről a pontról történetileg továbbvihetet-
len, másrészt magában rejt egy nagyon veszélyes szofisztikái csapdát. 
Mennyivel technikusabb nyelvezetű a „Quem queritis?"-re épülő 
színjátéktípus, mint Euripidész tragédia-költészete, egyáltalán, hol 
vannak, ha vannak, e fogalom történeti határai stb. Bécsynél a nyelv-
használat változásának sajátos, legpontosabban talán artikulációsnak 
nevezhető elemzését kapjuk. „ A középkor drámája az Isten és az em-
ber viszonyrendszerében realizálódott, hiszen a világ egészét ebből a 
két világszintből összetettnek látták, ebben a viszonyban rejlett az 
ember történetének és sorsának alakulása; s ezért volt magja az enge-
delmesség és az engedetlenség" — szögezi le a szerző gondolatmenete 
bevezetéseként. A tézis és a belőle származó konklúzió hatékonyan 
gazdag: nincs egyetlen olyan későbbi drámatörténeti periódus sem, 
amelyet történetileg ne lehetne erre a megállapításra visszavezetni. 
S teszi mindezt úgy, hogy a fejezet kezdetén ezzel összhangban tárgyal-
ja az európai drámakultúra szakadozottságának vagy folyamatossá-
gának problémáját. Az így felvázolt kép teljes és hiteles. 

Hasonlóképpen differenciált elemzéssel találkozunk a romantikáról 
szóló fejezetben. A gondolatmenet távolabbról, a diderot-i „condi-
tion" értelmezéséből indul ki. Mintegy erre visszautalva Bécsy szabá-
lyos tükörrendszert állít fel: Shakespeare, Schiller és Büchner gondo-
latait vetíti egymásra és ebből a tükrözési folyamatból bomlik ki egy-
felől a romantikus drámai hős újszerű erkölcsi pozíciójának, másfelől 
organikus funkciójának olyan, egymást kölcsönösen meghatározó 
összefüggésrendszere, amely biztosítja az elmélet logikai hitelességét. 

A könyv anyaga azonban nem csak elemző szinten gazdag. Apró, 
már-már pazarlóan szórt gondolatok ragyognak fel, hadat üzenve 
makacs közhelyeknek. A szerző ezt írja például az úgynevezett „jól 
megcsinált" darabokról: „ M e g kell azonban mondanunk, hogy a 
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„jól megcsinált" jelző téves. Egyáltalán nincsenek jól megcsinálva. 
Jól, sőt egészen kiválóan megcsinálva majd csak Molnár Ferenc darab-
jai lesznek ( . . . ) " Az állítás igazáról bárki meggyőződhet, aki el-
olvassa V. Sardou felvonáskezdő jeleneteit, bármely darabjában. 
A közhelyekkel való küzdelem a tudományos bátorság egy másik 
arcát fordítja felénk. A könyv megcáfol egyes színházi paneleket is. 
Az új összefüggésekben érvényesülő, felelősségteljes gondolkodás 
helyi értékének problémája ugyan messze túlmutat egy szűkszavú 
monográfia helyi értékén, ezt a vonatkozást most mégis jeleznünk kell. 

Az elemzés a X X . század kezdetével zárul. Századunk drámaírása 
más szinten fogalmazta újra a teljes problémakört, ez azonban más 
szempontú, más nézőpontú elemzést, egy újabb könyvet igényel. 

Bécsy Tamás írásainak szabályos modulációja van. Gondolat-
meneteinek szerkezete inkább hasonlít a hangszereléshez, mint a 
hagyományos struktúrájú előadásmódhoz. Talán az „Antonius és 
Kleopatra" elemzésének idézésével bizonyítható ez a legpregnánsab-
ban. 

A szerző kijelöli a dráma cselekményének valóságos időkörét. 
Ehhez kapcsolja a shakespeare-i dráma szerkezetének vizsgálatát. 
A valóságos idő és a drámai idő fáziseltolódásának vizsgálatából 
bontja ki az alaphelyzetet. Ebből következtet a jelenetsor mélyrend-
szereire, a r;ndszerből a jellemekre, és a jellemek interpretációjából 
építi fel a történet interpretációját. Mindennek összefoglalásaként 
jelenik meg a dráma idő-elemének végérvényes meghatározása, és 
ugyanúgy, ahogyan az időkezelés kérdése korábban a helyzet és a 
jellem forrása volt, most az egész világállapot, a töredezett lét felis-
merésének forrása lesz. Ebből következik a közvetlen nyelvi sík, a 
dialógusok elemzése, amely újra a helyzetekhez, a helyzetektől a tör-
tenelemhez, a történelemtől az időhöz, s innen az epikus dráma prob-
lémájának értelmezéséhez hajlik át. így születik meg Shakespeare 
életművének értékelése, s ennek nyomán a korszak történetének lezá-
rása. Az elemzés terjedelmes hat és fél lap, és ezen a hat és fél lapon 
nincs egyetlen mechanikus következtető mellékmondat sem. 

Összegezve elmondhatjuk: Bécsy Tamás könyveire úgy kell tekin-
tenünk, mint egy folyamatosan születő mű egymással összefüggő 
fejezeteire. A kiváló tudós életművet épít, a szó legnemesebb értelmé-
ben. Az életnek nevezett minőségtöredék részleteiben felfedezve és 
felfedve a minőségtudat teljességét. (Akadémiai Kiadó) 

M A R T O N G Á B O R 

17* 


