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Bécsy Tamás:
A drámamodellek
és a mai dráma

Bécsy Tamás nem kisebb feladatra vál-
lalkozik, mint hogy négyezer év dráma-
irodalmára érvényes műfajelméleti kate-
góriákat revideáljon s újraértelmezzen egy
egységes műfajelmélet megalkotása
érdekében. Mi teszi szükségessé ezt a
munkát, kérdezhetnénk. Bécsy könyve
meggyőzően mutatja ki, hogy már ere-
detileg is vitatható dramaturgiai kulcs-
fogalmaink olyan mértékben tágultak-
változtak Arisztotelész óta, hogy ma-
gyarázataik egyre kevésbé alkalmasak a
drámairodalom új jelenségeinek megér-
tésére. Különösen feltűnő ez olyan fo-
galmak vizsgálatakor, mint például az
akció vagy a konfliktus, melyek mindinkább
befelé forduló, absztrakt formában
érvényesülnek csak a modern drámában,
és kevéssé képesek a műnem specifiku-
mának megragadására. Helyükbe Bécsy
újszerűen használt kategóriát vezet be: a
szituációt. Azt állítja ugyanis, hogy minden
dráma magjában végső soron olyan
körülhatárolt emberi viszonyhálózat (ez a
szituáció!) rejlik, amely az adott korra
jellemző társadalmi mozgások totalitása
mellett a cselekmény szükségszerűségét is
magában foglalja. A voltaképpeni dráma
mindig „egy szituációba épített potencia
megvalósulása", képszerű megvilágításban:
mindig egy előzetesen meg-kevert csomag
kártyával játszanak - meg-adott szabályok
szerint - a játékosok. A szituációnak három
formáját találja meg Bécsy a
drámatörténetben: a „konfliktusos", a
„középpontos" és a „kétszintes" drámáét.

A konfliktusos dráma esetében (ide so-
rolja a könyv például az Antigonét, a
Hamletet, a Bánk bánt) ezt a szituációt
valamiféle kibékíthetetlen társadalmi el-
lentmondás idézi elő, melyet egy pozitív
főszereplő és negatív ellenfele képvisel. 1.
Az „ellenfél negatív tette" robbantja
drámává a pozitív főszereplő „erkölcsi
alapját". 2. Mivel az így nem képes élni,
konkrét „tett-váltás-sorozat" indul kettejük
között, mely azzal végződik, hogy 3. a
pozitív főszereplő megszünteti a szituációt,
s ezzel helyreállítja, „megváltoztatja egy
közösség életét". (E típus fontos
kritériumai közé sorolja még Bécsy

azt, hogy mindig „az adott kor fókuszában
álló kérdés" körül alakuljon ki a szituáció,
s kétféle oksági lánc szabja meg a
történések menetét: egy, amely a cse-
lekménysor belső logikájából, s egy,
amely egy feltételezett „világnézeti hát-
térokból" ered.)

A következő típusban, a középpontos
drámában a fentivel szemben eltűnik a
nyílt összeütközés, és a szituáció egy
passzív, centrális helyet elfoglaló
főszereplő (esetleg csak jelkép) körül
alakul ki (mint az Oidipusz Kolonoszban, a
Lear király vagy a Peer Gynt esetében). A
dráma ezt a központot járja körül, 2. a
feszültséget a szereplőknek e centrumhoz
való különböző viszonyuk teremti meg, és
a főszereplő áldozat mivoltából fakad e
drámatípus 3. jellegzetessége: a szer-
tartásszerűség.

Bécsy Tamás alig takargatott szívügye
azonban az ún. kétszintes dráma. Ennek
elemzéséhez azért vet széles alapot (azért
ismerteti a rítusokat és mítoszokat kutató
ún. cambridge-i iskola tanításait, az i. e.
1970-ből származó egyiptomi koronázási
drámát s a köztudatban kevéssé élő
középkori misztériumokat és morali-
tásokat), mert véleménye szerint az a for-
ma mutatis mutandis ott lappang nem-csak
a legtöbb mai nyugati drámában, Eliotnál,
Beckettnél, Ionescónál, Genetnél, de a
szocialista drámairodalom nagy részében
is, többek közt Gorkijnál, Majakovszkijnál
és Visnyevszkijnél. A világnézet
dominanciája jellemzi ezt a drámatípust
(amelynek példái közt szerepel az Ahogy
tetszik, a Csongor és Tünde, A z ember
tragédiája). 1. A szituáció két világ-szint
(földi-égi, kozmikus-emberi, reális-ideális,
vágyképi-valóságos) határán jelenik meg,
s éppen e két szint szoros összetartozását,
egybenlevőségét tárja fel. 2. Alaptípusa
éppen ezért rituálisan azt a viselkedést
mutatja be, amely az evilági harmonikus
élethez (ókori misztérium-dráma) vagy a
túlvilági boldogsághoz (középkori
misztérium és moralitás) szükséges. 3. A
drámai töltést e típus késői formáiban is az
biztosítja, hogy „ívfeszültség" jön létre a
szereplők kettős (égi-földi, reális-ideális)
megjelenése, „pre-figurája" és figurája
között.

Igy foglalható össze röviden Bécsy
Tamás drámaelmélete, s erre az anyagra
építi föl drámamodelljeit a könyv na-
gyobbik részét kitevő bizonyító elemzések
céljából. Anélkül, hogy modell-elméleti
szakemberek lennénk, úgy gondolom,
hogy ezzel kapcsolatban elsősorban két
kérdésre illik feleletet kapnunk: 1. ho-

gyan jöttek létre ezek a modellek, miből
eredeztethetjük őket, és 2. Mit érthetünk
meg, illetve mit nem a segítségükkel.

Az első kérdésre Bécsy könyvéből nem
kapunk egészen egyértelmű választ.
Hivatkozik ugyan arra, hogy a dráma-
modellek rituális formákból, az ókori
misztériumdrámákból is levezethetők, de
nem vállalkozik a fejlődés történeti le-
írására. Megkísérli azt is, hogy elsősorban
Lukács György és Almási Miklós
idevonatkozó fejtegetései alapján a konf-
liktusos, középpontos és kétszintes drá-
mamodellt történelmi-társadalmi jelen-
ségekhez („az emberi autonómia", „a bu-
kott forradalmak", „a világnézeti kérdések
előtérbe kerülése") kapcsolja, de azzal,
hogy mint láttuk, Shakespeare művei
között mindhárom típusra talál példát,
maga vonja le a következtetést, hogy
tulajdonképpen nincs itt szükségszerű és
feltétlen összefüggésről szó. Marad te-hát
egy harmadik lehetőség, hogy a leírt
modellek valamiféle korhoz nem kötött
képződmények - ahogy Bécsy fogalmazza
-, „az írói élményt rögzítő és az olvasói
élményt felkeltő eljárás-mechanizmusok",
melyeket a drámairodalom egészé-nek
ismeretében lehet leszűrni. A modellekkel
történő műleírások azonban ezt az
élményt, „a mechanizmusokat" mégis-
csak az előbbi módszerek segítségével
közelítik meg: konkrét társadalmi hely-
zeteknek („a kor fókuszának", „az aktív
társadalmi erők hiányának", a világ-nézeti
kérdéseknek) vizsgálatával és
(funkciójukban nem egészen meghatáro-
zott) rituális mozzanatoknak a bemuta-
tásával. Bécsy nemcsak olyan „kétszin-
tes" drámákban mutatja ki a rítus jelen-
létét, mint például Genet Cselédekje vagy
Visnyevszkij Optimista tragédiája, de az
„én kibontakoztatása szertartásának" ne-
vezi a Peer Gyntöt, szomorú, nosztalgikus
„lírai szertartásnak" tartja Csehov Cse-
resznyéskertjét, s „antiszertartások" (?)
nyomait véli felfedezni a Lear királyban; -
és akarva-akaratlanul még a konfliktusos
drámamodelljeit is végső soron rituális
képletté alakítja. Elemzésében ( A n tigoné,
Hamlet, Bánk bán) a konfliktusok árnyalt
dialektikája helyett mintha rituális sémák
jelennének meg: a Világosság harcolna a
Sötétséggel, a Régi az Újjal - s monoton
ismétlődésekben a „felelősségteljes
Intellektualitás" győzne a „vad
szenvedélyek" felett.

Bécsy modelljeinek hatékonysága, ma-
gyarázó ereje a „kétszintes" drámák elem-
zésénél érvényesül a legjobban. Talán el-
sősorban azért, mert a rituális interpretá-



ció itt viszonylag könnyen összeegyez-
tethető e drámák ideologikus-filozofikus
jellegével. A másik két típus esetében az
analízisek gyakran fátyolossá vagy sema-
tikussá válnak, s végképp megtorpannak a
vígjátékhoz érve. Az a módszer, amely
Bécsy Tamás szándéka szerint még az ún.
könyvdrámáknak, középkori misztériu-
moknak és moralitásoknak is visszaadja
polgárjogukat, mit sem tud kezdeni a
vígjátékkal. A vígjáték - olvashatjuk egy
helyen - „nem bírhat egy egész országra
kiható vagy az élet súlyos kérdéseit ko-
molyan tárgyaló és egy egész közösséget
érintő jelentőséggel", - vagy másutt: „egy
szerelmespár életén változtat csak". Az
átfogó, nagy közösségi-rituális élményt
Bécsy modelljei a vígjátékban nem tudják
kimutatni.

Egyenetlen és sok szempontból ellent-
mondásos tehát Bécsy Tamás könyvének
az a része, amely elméletének érvényes-
ségét igazolhatná. Azt mondhatnánk, hogy
a modellek feltalálásában sokkal
leleményesebb, mint működésük bemu-
tatásában. Furcsa módon azonban hiány-
érzetünk és fenntartásaink ellenére még-
sem sietünk kétségbe vonni, hogy három
alapmodellje a drámai műfaj lényeges ele-
meit érinti. Hogyan fogadhatók el a mo-
dellek, ha a valóságos drámák próbáját
nem állják mindig meggyőzően? A ma-
gam részéről erre csak egy magyarázatot
tudok adni. A „konfliktusos", a „közép-
pontos" és a „kétszintes" drámákat va-
lószínűleg nem annyira valóságos művek,
mint inkább szemléletünk modelljeinek
kell tekintenünk, amelyek segítségével
ugyanazt a drámát hol a benne kifejeződő
ellentétek szempontjából, hol a
főszereplőben összpontosuló energiára
koncentrálva, hol pedig világfelfogásunk
alapvetően kettős (reális és gondolati)
szintje felől közelítve vizsgálhatjuk. Mi-
helyst elkülönítjük e megközelítési mó-
dokat, és autonóm drámalehetőségek
reprezentánsaivá próbáljuk tenni őket,
valószínűleg nem kerülhetjük el a pon-
tatlanságot és a leegyszerűsítést. Ennek
megállapítására természetesen Bécsy
Tamás könyve alapot ad azzal, hogy, mint
láthattuk, maga sem a műfaj valóságos
fejlődéséből vezeti le modelljeit; s azzal is,
hogy bár példatárát gondosan megvá-
logatja (ahogy ő mondja, csak a jelentős,
„csodás drámákat" vizsgálja), konstrukciói
tiszta megvalósulása mellé szinte azonos
számban sorakoztatja fel a töredékes vagy
éppen kevert képet mutató modell-
megvalósulásokat. (Akadémiai Kiadó,
1974.)

LUX ALFRÉD

Péchy Blanka:
Beszélni nehéz!

A „hézagpótló" szót a kritikai irodalom
oly gyakran használta, hogy értéke
devalválódott. Megkerülése helyett most
még-is visszatérünk hozzá, mert Péchy
Blanka könyvére találóbb ítéletet adni
lehetetlen. A nyelvészeti irodalom mai
burjánzásában - beleértve a tudományos
művek mellett a népszerűsítőket is -
jóformán teljesen elsikkadt az olyan
alapfogalmak kutatása, illetve tisztázása
mint hangsúly, hanglejtés, tagolás és
kapcsolás, vagyis egyszerűen a helyes
magyar beszéd vizsgálata. Erre
vállalkozik most Péchy Blanka, akit a
művész és író rangja mellett méltán
megillet a tudósé is; mert hiába hárítja el
szerényen a totalitás igényét,
megfigyelései, bizonyítékai és elemzései
tudományos megalapozottsággal bírnak,
sőt nemegyszer a felfedezés je-
lentőségével is.

Hogy miért pont a SZÍNHÁZ hasábjain
írunk erről a könyvről? Már az sem volna
sovány indok, ha azzal érvelnénk, hogy egy
színésznő dolgozatáról a színészet, a
színházművészet folyóirata köteles
megemlékezni. De ennél jóval többről van
szó. A helyes magyar beszéd legfőbb
propagálói - a tömegkommunikációs bá-
zisok állandó szereplőin, a bemondókon
kívül - a színészek és előadóművészek,
akiknek kiejtése, hangsúlya, hanglejtése
mintegy meghatározóan hat a köznyelvi
beszédre. S mint a cím is mondja: beszél-
ni nehéz! Vagyis: a magyar nyelv pro-
fesszionalista művelői - tisztelet a kivé-
telnek - nem mindig állnak hivatásuk
magaslatán, de rögtön azt is hozzá kell
tennünk, hogy nem kizárólag önhibájuk-
ból. Sehol és semmikor nem tanították
őket azokra az elemi, alapnál is alapabb
beszédtechnikákra, amelyekből a folya-
matos élő beszéd, a mondat és a bekezdés
felépülnek. Sőt, sokáig téveszmék áldo-
zata volt a színészpedagógia, mint például
a jelzők kötelező nyomatékának a jelzett
szóval szemben, hogy csak egyet
ragadjunk ki Péchy Blanka illusztrációi-
nak arzenáljából. Nem hangsúlyozható
eléggé az a követelmény, amit a nyelvi
struktúra ismeretéről mond a szerző,
vagyis a mondatelemzés feltétlen ismere-
téről a helyes hangsúly megtalálásához.

Nem új szenvedélye - vagy jobban
mondva: hivatása - Péchy Blankának a
nyelvművelés, illetve nyelvápolás. Neve
nemcsak művészként közismert, hanem
úgy is mint a Kazinczy-díj alapítójáé, azé a
díjé, amely a helyes magyar kiejtés leg-
kiválóbb művelőit hivatott évenként ju-
talmazni, s nemcsak a művészek-bemon-
dók-előadók társadalmában, hanem az
ifjúság körében is. A szép magyar beszéd
versenyei ma már hagyományos ünnepei
kulturális életünknek, s a közművelődési
program fontos tényezői.

Könyvének első részében a díj alapí-
tásáig vezető út történetét kapjuk, az író-
művész nyelvápolói curriculum vitaejét.
Érdemes itt azon is elgondolkozni, hogy az
alapítvány létrejötte jogászi szem-
fülességen múlt - s lelkes nyelvtudósi
segítségen -, mert néhány nappal sikerült
csak megelőznie azt a rendelkezést, mely
megtiltja magánalapítványok létesítését.
Bizony, nagy kár lett volna, ha a kultúra
ügye megfeneklik a bürokrácia zátonyán.

A Kazinczy-alapítvány nemcsak első
része a könyvnek, hanem a sikerek fejezete
is. Itt már megindult valami, vissza-
vonhatatlanul. Egy olyan mozgalom,
amelynek tábora egyre szélesebb, s amely
- különösképpen ifjúsági tömegbázisa
révén - a magyar nyelv és a helyes magyar
beszéd elkötelezettjeit toborozza. - Sokkal
nehezebb a helyzet a hibák elleni konkrét
harc terén, a rádióban, televízióban,
színházakban. Hány meg hány kudarcról
számol be Péchy Blanka, amit a hiúság, a
közöny, az értetlenség ellen próbált
megvívni anyanyelvünkért. Nem ál-
talánosságokban beszélő „panaszkönyv" a
Beszélni nehéz! - hanem sokkal inkább egy
szemléltető t á b l a , amely hangszalagokról
rögzített példamondatok százain és százain
át bizonyítja be olvasóinak: micsoda
tájékozatlanság, micsoda hiba-dömping
uralkodik a hivatásosok beszédében is. Szó
sincs itt szőrszálhasogató kukacosságról,
még kevésbé purizmusról. A logika és a
közérthetőség nevében követeli meg a
szerző a kiejtés, hangsúly stb.
törvényeinek betartását, mert a szöveg
értelme forog veszélyben. Gyerekcipőben
járó kutatások vannak csupán, amelyek
mellé sok-sok hasonló áldozatos
megfigyelés, illetve megfogalmazás igé-
nyeltetik. S hogy ez a munka nem kizá-
rólag a nyelvészeké, azt mi sem bizonyítja
jobban, mint Péchy Blanka könyve, de úgy
is mondhatnánk: életműve. (Mag-vető
Könyvkiadó, 1974.)


