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Bécsy Tamás: Magyar drámákról. 
1920-as, 1930-as évek* 

Molnár Ferenc Játék a kastélyban című művének első jelenetében eljátszadozott azzal a 
gondolattal, hogyan kell elkezdeni a színjátékot. Milyen nehézségekkel kell az expozícióban 
szembenéznie a drámaírónak: mennyi szereplőt kell a színpadra vinni, hogy beszámoljanak 
az előzményekről. Sokkal egyszerűbb volna, ha az alakok egyszerűen bemutatkoznának. 
A recenzió írója is bajba került, s nehezen kezd írásába. Megpróbálkozik az expozíció szá-
mos változatával. Nehezen állja meg, hogy fel ne jegyezze valamennyit. (Majd a szerkesz-
tő kigyomlálja, reméli...) Elkezdhetné talán így: 

Bizonyára mindenkit meglepett , hogy Bécsy Tamás pályájának végén kü lö -
nös kalandba keveredett. A siker receptjei (Kodolányi János Főiskola —Vörösmarty 
Társaság, Székesfehérvár, 2001.) című munkájával új szakasz kezdődött m u n -
kásságában. (Most már tud juk , hogy életműve ezzel zárult.) Azokat a műveket 
vette vizsgálat alá, amelyeket az irodalomtörténet-írás meg sem mért, mert szem-
mértékkel könnyűnek ítélt. Részben azokról a drámai művekről van szó, ame-
lyeket a hazai színházak játszottak (valóban) óriási sikerrel. Bécsy Tamás olyan 
írók műveit vizsgálta, ak iknek nagy részéről az irodalomtörténészek sem igen 
tudtak, s egyetlen művüket sem olvasták. Szenes Béla, Fodor László, Vitéz Mik-
lós, Andai Ernő, Bús Fekete László, Vaszaryjános, Lakatos László, Bónyi Adorján, 
Zágon István mellett akadtak még jó néhányan, akiket Molnár-epigonokként 
bélyegeztek meg. De nem is az irodalomtörténészek feladata ejelenségek értéke-
lése, hanem a színháztörténeté, a színháztudományé. Nem drámaszövegeket kell 
ugyanis elemezni, hanem színjátékszövegeket. Ezt ugyan végül Bécsy Tamás sem 
végezte el maradéktalanul, mégis korszakhatár az úgynevezett sikerdarabokkal 
való foglalatossága a hazai színháztudományi szakirodalomban. Korszakhatár, 
hiszen éppen a Veszprémi Egyetem Színháztudományi Tanszékének megszervezé-

* Ezzel a recenzióval a nemrégiben elhunyt Bécsy Tamás emléke előtt k ívánunk tisztelegni. (A szerk.) 
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se nyomán kezdődött ez a kutatás je lezve , megújulhat a hazai színháztudományi 
gondolkodás, ha a magyar színháztörténeti jelenségeket járatos elemzők értékelik. 

A recenzens ennél a frappánsnak tetsző mondatnál elégedetten hátradőlt, s meg 
is rettent: talán túl személyes lett az írás. Vagy mégsem: éppen a személyesség ma-
radt ki belőle. Mindaz, amit csak ő tudhat e munka megkezdéséről, olyan műhelytit-
kok, melyeket itt és most kellene leírnia, hiszen kétséges, hogy valaha módja lesz-e 
még erre. Mert miért is ne kezdhette volna inkább így a rendhagyó recenziót: 

Bécsy Tamás a Veszprémbe vezető úton gyakran beszélt nekem a két világhá-
ború közti színházi életről, elsősorban Németh Antalról, akit személyesen is is-
mert. Színészek, színésznők, rendezők kerültek szóba. Makói színházi élményeit 
sorolta, s néha feltette a kérdést: olvastad-e ezt vagy azt a művet. Büszke volt rá, 
hogy a mára elfeledett színjátékokat a makói Hagymaházban látta, s nem sopán-
kodott , hogy miért nem volt hozzá kegyesebb a sors, miér t nem járhatott N é -
meth Antal Nemzeti Színházába. Talán ott, a felújítás előtt álló rázós autópályán, 
a gyerekkor felhőtlen (vagy annak tűnő) boldogságára emlékezve fogalmazód-
hatott meg benne, hogy elő kellene venni ismét ezeket a műveket. Talán először 
csak az vezette, hogy jól emlékszik-e a viccekre, a figurákra, a színpadi helyzetekre. 
S talán csak ezután következett a kérdés: milyen volt a korszak többi darabja? 
Azok, amelyeket nem láthatott. Egy hét múlva listát adott nekem: „Légy szíves, 
hozd ki ezeket a Színházi Életben megjelent darabokat az intézet könyvtárából!" 
Aztán kisvártatva bejelentette: ezekről tartja a következő félévet. így is lett. Majd 
tartott még egyet, s egy újabbat. Azt vallotta, legalább háromszor kell a diákoknak 
előadni a kutatások eredményeit, mielőtt az ember megírja. 

A recenzióíró itt ismét megáll. Vajon nem lett-e túlságosan személyes? Kell-e 
ez az Irodalomtörténetnek? (És az irodalomtörténetnek.. .? Ismét a szerkesztőre 
gondol, s beletörődik, hogy elvész ez a bekezdés is.) 

Amikor Bécsy Tamás A siker receptjei című műve elkészült, meglepetést hozott: 
nem volt benne ugyanis szó drámák előadásáról, nem idézte a kritikusokat, nem 
elemezte a színpadképeket, nem mutatta be, hogy kik formálták meg a főszerepe-
ket. Ügy döntött, hogy mindez mellékes: „Az ontológiai drámaelmélet alkalmas 
bármiféle dráma értelmezésére; adott esetben még az operettek szövegének vizs-
gálatára is. [...] Az ontológiai drámapoétikát a drámaszövegnek, mint speciálisan 
létező szövegnek a természete érdekli. Ebbe beletartozik a »poétika« szó eredeti 
jelentése, a »csinálás« is. Mindazonáltal ezeknek a daraboknak az elemzése-értel-
mezése jelentős elméleti problémák elé állított." 

A siker receptjei folytatásaként értelmezhetjük Az önértelmezés változásai című 
nagyobb lélegzetű írást, annál is inkább, mert ez a műve A siker receptjeivel együtt 
jelent meg Magyar drámákról címmel. Bécsy Tamás ebben már szakított korábbi gya-
korlatával, s néhányszor idézte a színpadi művek kritikusait is. 
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Az önértelmezés változásai c ímű részben már nemcsak sikerdarabokból váloga-
tott az irodalomtörténész: Szép Ernő Patika és Szívdobogás, Heltai Jenő A jó üzlet, 
Zilahy Lajos Hazajáró lélek és Süt a nap című műve mellett Füst Milán Catullusát, 
Németh László Villámfénynél c ímű drámáját is értelmezte, sőt Szomory több da-
rabja (Glória, Takáts Alice, Szegedy Annie, Bodnár Lujza) is sorra került. Még a tör-
ténelmi drámák reprezentánsait (Herczeg Ferenc: A híd, Harsányi Kálmán: Ellák, 
Kodolányi János: Pogánytűz) is beillesztette gondolatmenetébe. 

Nehéz eldöntenünk, hogy az 1930-as évek magyar drámáiról szólva a dráma-
írók kudarcának okait vizsgálta vagy felmentéseket keresett Bécsy Tamás. Az elem-
zések középpontjában a szerző drámaelméletének jellegzetes kérdésfelvetései áll-
nak; azokra azonban furcsa válaszokat talált. Elutasította azt az értelmezési lehe-
tőséget, mely nem létezőnek tekinti a műnem sajátosságait; Bécsy Tamás azokat 
az elveket vizsgálta, melyek révén a „művilág felépülése megindul, és amelyek 
a jelentésképzés kiindulópontjai lehetnek". Vagyis: a Név—és—Dialógus az az al-
katrész, amelyből a dráma keletkezési folyamata megindul. Bécsy ezúttal is alá-
húzta a történet fontosságát, s felhívta a fordulat szükségességére is a figyelmet. 

Az 1930-as évek műveit értelmezve, olvasva, elemezve Bécsy Tamás olyan 
dialógusokra figyelt fel, melyek az irodalmi kánonba bekerült drámákból általá-
ban hiányoznak. Önreflexióként, önértelmezésként határozta meg ezeket a mon-
datokat. Felhívta a figyelmet arra is, hogy ezek az önreflexiók csak látszólag a 
szereplők megnyilatkozásai — az író retorikájához tartoznak. 

Az „önkényesen" (Bécsy Tamás kifejezése!) kiválasztott és elemzett művek 
közül a legismertebb Szép Ernő Patikája — a szerző talán ezért mert erről árnyal-
tabban fogalmazni, arra is számíthatott, hogy a művek nagy részét úgy sem ku-
tatják fel olvasói, hanem elfogadják azokat a kijelentéseket, megállapításokat, me-
lyeket hozzájuk fűzött. 

Bécsy a drámaelemzés erőterében Balogh Kálmán és a Patikusné éjszakai talál-
kozásának dialógusaiból megrajzolja a két alakot, s kitér arra, hogy miért nem kerül-
tek egymással drámaelméleti viszonyba — noha Szép Ernő teljes felvonást szentelt 
e lehetőség megteremtésére. Pedig — Bécsy Tamás szerint — a drámaiság hullám-
zását tekintve szükségszerű ez a találkozás - konkrétan pedig azért j ön létre, mert 
az asszonynak fáj a foga, és csillapítót kér Kálmántól. A jelenet kibontása során a 
dráma elemzője hosszú dialógusrészletekkel igazolja felvetését: nem a modern em-
berre jellemző széttört énkép reprezentációja Szép Ernő műve, hiszen az „én-t 
érintő kérdések [...] az író megnyilatkozásaikként értelmezhetőek. A dráma ezért 
minősíthető lírainak" —erősítette meg az eddigi summázatot Bécsy. (114.) Egyúttal 
azonban azt is észrevette, hogy Balogh Kálmán szavait „olyan környezet fogadja 
be, mely vágyait-ábrándjait, életbe való bennállását hamissá, valódi komolyság nél-
külivé teszik, öntudatlanul, vagyis komolytalanul a saját maga számára is." (115.) 
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Bécsy Tamás a drámai fordulat jelentőségét is kiemelte - Balogh Kálmánban 
ugyan felismerése nem tudatosul, de azzal, hogy elfogadja a cselédlány szerelmét, 
értékrendje is megváltozik. Ha nem is csehovi mélységű ez a műve Szép Ernőnek, 
mégis a dráma műnemének megfelelően szerveződik a szöveg — a szereplők fel-
ismerése (Kálmán és a Patikusné furcsa énképe) azonban csak szavakban temati-
zálódott. így aztán Bécsy Tamás ezzel zárta okfejtését: „Ezek a mozzanatok azért 
jelzik, hogy Szép Ernő valamiképpen érzékelhette az én és transzcendencia vál-
ságát, problematikusságát, de művébe nem építette bele." (116.) 

Tegyük hozzá, Bécsy Tamás könyvében nem azonos mélységű az egyes mű-
vek tárgyalása, hiszen a szerző csak azokat az aspektusokat ragadta ki a művekből, 
melyek beillettek elméletébe. Hosszasan foglalkozott az úgynevezett „jóvéggel", 
de azt gondosan kerülte, hogy a korszak színházára reflektáljon. 

Pedig ennek kapcsán nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy az 
1910-es évek végétől alapvetően megváltozott a közönséggel szemben kialakított 
színházvezetői, színházteoretikusi álláspont. Alexander Bernát a konzervatív (!) 
Budapesti Szemlében leszögezte, hogy a drámai művészet „életfeltételei közé igen 
bonyodalmas, nagy technikai apparatus — a színház tartozik — úgy, hogy ez a művé-
szet a legszorosabb függési viszonyban van a közönség hajlandóságával. [...] Ezen 
hiába sopánkodnánk, ezt tényként kell konstatálnunk, ennek a ténynek szemébe 
kell néznünk és a helyzet megítélésénél számbavennünk." (A színházi év történeté-
ből, Budapesti Szemle 1913, 32.) 

Ambrus Zoltán áttekintése még messzebbről eredeztette a színházi és az iro-
dalmi siker örök ellentmondását: „A legmegbukottabb darabbal is, ha egyáltalán 
lehetséges volt háromszor a színre vonszolni, több pénzt lehetett keresni, mint 
amennyit Jókai kapott egy-egy regényért. [...] A legmegbukottabb szerző is, 
akinek a darabja végül hahotába fúlt bele, közelebb volt a tapshoz, mint példá-
nak okáért a megboldogult Vértesi Arnold, aki egy könyvtárt írt össze, de egész 
életében nem jutot t hozzá egy elismerő szóhoz." (Szerzők és drámaírók [1911] = 
A M B R U S Zoltán, A kritikáról, Budapest, 1920, 33.) 

Várkonyi Nándor hasonlóan látta a problémát. Úgy vélte, hogy a dráma pusz-
tán ugyanarra a receptre készülő polgári színjátékká süllyedt a magyar irodalom-
ban, amely „az irodalmi elismerés hiányában múló közönségsikerekben találja 
meg vigaszát." Várkonyi azt is észrevette, hogy a színházi siker nyújtotta anyagi 
biztonság egyben az írói kísérletek béklyója, pedig — s ezért nem lehet csak a kö-
zönséget és a színházigazgatókat vádolni a magyar dráma színvonaláért — példák 
mutatják, hogy a magasabb színvonalú dráma is „prosperál". (A modem magyar iro-
dalom 1880-Í920, Danubia, Pécs, [1928], 289.) 

Nehéz volt tudomásul venni, hogy a színházművészet saját kifejezőeszközök-
kel bíró, önálló művészetté serdülésével párhuzamosan, éppen egyedülálló kife-
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jezőeszközei (a színészi jelenlét, a modern színpadtechnika, a megkomponált és 
hatásos tömegmozgások); valamint a széles tömegek számára elérhető, sorozato-
san megrendezhető előadások révén üzleti vállalkozásnak sem volt utolsó. Mivel 
a prózai színjáték elemei közül csupán egyetlenegy, a színjátékszöveg határozta 
meg az előadás művészi vagy üzleti jellegét, a színházvezetők ízlése és a kritika 
sem mindig tudta eldönteni, hogy a frissen bemutatott mű irodalmilag értékes-e. 
Ugyanakkor a nagy közönségsiker már -már hiteltelenné tette a műalkotás iro-
dalmi jelentőségét. Az irodalomkritikára negatívan hathatott a színházi siker; 
sőt a nemzetközi hírnév, s persze a mindenhonnan érkező tantiémek féltékenysé-
get keltettek. Az egyik irigyelt drámaíró, Lengyel Menyhér t pedig ezt jegyezte 
fel naplójába: „Csak a siker számított — a kritika nagy részénél is — és, ha őszinték 
akarunk lenni, maga a színház erre volt berendezve. Mikor néhányan legjobb fan-
táziánkat igyekeztünk kiteljesíteni a színpadon, ezzel majdnem mindig rosszul 
jár tunk. Ha Budapesten nem az a szórakozni, sikert érezni kívánó légkör lett vol-
na, akkor egy magasabb rendű színpadi forma is megtalálta volna a maga mél-
tánylását. így azonban nagyon nehéz volt." (Eletem könyve, összeáll. VINKÓ József, 
Gondolat, Budapest, 1988, 84-85.) 

Úgy vélem, hogy az 1920-as, 1930-as évek drámatermésének vizsgálatakor 
a fentieket nem hagyhatjuk teljesen figyelmen kívül. A közönség tűréshatárával, 
az ideológiai befolyásával Bécsy Tamás is számot vetett. Kétségtelen, hogy az írók, 
színpadi szerzők öncenzúrája megjelent a drámák szerkezetében, az alakok meg-
formálásában. 

Nagy vesztesége a hazai színháztudománynak, hogy Bécsy Tamás páratlan 
érzékenységgel, kristálytiszta logikával megírt drámaelemzéseit nem ágyazhatja 
a magyar színháztörténet különös jelenségeinek kontextusába, s nem készíthet 
szintézist a korszak színjátékairól. S vajon meg tudja ezt írni valaha valaki rajta kí-
vül...?! 

(Dialóg Campus, Budapest—Pécs, 2003) 
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