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MIBŐL LETT A TRAGÉDIA?
BÉCSY TAMÁS: RITUS ÉS DRÁMA,

em vagyok mértéktelenül merész, ha
feltételezem, hogy a Színház 1992.
szeptemberi számában megjelent
Bécsy Tamás-írás, a Molnár Ferenc
ürügyén szerzett Modern cselvígjáték

néhány passzusa az olvasónak hosszan tartó
fejfájást okozott. Arra a bekezdésre gondolok,
amelyben azt fejtegeti a szerző - a drámael-
mélet, a drámatörténet tudósa-, hogy a léhá-
nak hitt Molnár Ferenc-i cselek megfejtéséhez,
bizony, vissza kell hátrálni azon mítikus
időkbe, amikor is „a Vegetációisten(nő) legő-
sibb mítoszaiban és ezeknek élő ember közre-
működésével látvánnyá és fizikai cselekvés-
sorrá változtatott rítusaiban" még nem volt
meglepetés, azaz hiányzott belőlük a csel.
Hogy kerül a csizma az asztalra? Ízisz-Ozirisz-
Hórusz szemben Turaival, Kováccsal és
Norrisonnal? A fejfájást (vagy netán az írás
hanyag mellőzését) csak azok az értők tudták
megtakarítani, akik sejtették, hogy Bécsy Ta-
más „saját magát aknázta ki" idézvén abból a
művéből, melyet még 1984 és 1989 között daj-
kált ki Rítus és dráma címen, s amely a Mécs
László Lap- és Könyvkiadó jóvoltából 1992-re
szabadulhatott ki íróasztalának kéziratokat
rejtő fiókjából.

A karcsú könyv irdatlan nagy problémának
feszül neki: miből született az a tragédiai mű-
nem, amelyet mi, késői befogadók például
Aiszkhülosz Oreszteiája nyomán ismerünk. A
neolitikumba való visszarévedés a szerző
számára már csak azért is nagy feladat volt,
mivel ezt az időszakot jobbára a klasszikafilo-
lógusok és egyiptológusok uralják, akik ugyan
dúskálnak nyelvi, történeti, régészeti stb. is-
meretekben, ám drámaelméleti vértezettségük
aligha nevezhető jelentősnek. Bécsy Tamás
nem művelője ezen ókori tudományok-nak,
ám „kiképezte" magát bennük, mivel úgy vélte,
hogy ismeretei a drámáról közelebb vihetik őt
ahhoz a rejtélyhez, hogy miből lett a tragédia,
mint tudós (és a kérdés iránt érdektelen)
társait.

Kétségkívül a legjobb hazai és külföldi ókor-
tudósokat kérte fel „szíves közreműködésre":
zsinórmértéke Ritoók Zsigmond-Sarkady
János-Szilágyi János György műve, A görög

kultúra aranykora, de jelentős mértékben ki-
aknázza F. G. Else, L. R. Farnell, G. Murray, M.
Bieber, Th. Gaster, valamint Kerényi Károly
műveit is, és természetesen - Arisztotelész
Metafizikájának, Poétikájának sajátos értel-
mezési feladatát is ellátta. Ez utóbbi feladat a
szerző számára azért is fontosnak látszott, mi-
vel feltételezte: „Ha ugyanis a Poétikából le-
vonhatjuk ama is általános érvényűnek minő-
síthető ontológiai drámaelmélet törvénysze-
rűségeit, akkor valószínű, hogy ezek a kategó-
riák egyfelől nem egyszerre jelentek meg,

másfelől - ha csíraformában, vagy ha szét-
szórtan is - meg kellett lenniök a műnemet
megelőző formációkban."

Ebben az idézetben benne rejlik - „csíra-
formában"! - a teljes könyv problematikája.
Bécsy Tamás ugyanis a különböző, de legfő-
képpen ismeretelméleti drámaelméletekkel
szemben a lételméleti szempontokat hangsú-
lyozza. Mit jelent az ontológiai drámaelmélet?
Például a csak történetfilozófiai szempontból
„jogosult" hegeli konfliktus helyett Bécsy Ta-
más kidolgozza a saját szituációelméletét,
amely nyilvánvalóan nem szótári értelemben
használt „helyzet", hanem az a kimerevített
„pillanat", amelyhez képest a drámában sze-
replők viszonya megváltozik. Továbbá az on-
tológiai drámaelmélet szerint van a drámának
egy olyan sajátképpeni állapota, amely felé tö-
rekszik, s ha azt elérte, akkor tovább nem fej-
lődik. Két okból: ,,...az, ami a műalkotást mű-
alkotássá teszi, vagyis a forma, nem fejlődik",
illetve maga a műnem sem, hiszen ontológiai
szempontból „folyamatos a története, amit az
ismeretelméleti megközelítésből megfogal-
mazott drámatörténetek - jegyzi meg Bécsy
Tamás is - kétségbe vonnak".

Ha így álla helyzet, akkor bizonyára elesik a
fejlődés fogalma is. Bizony, a tragédia - szer-
zőnk szerint - nem vezethető le az előzmé-
nyekre következő apró, felhalmozó jellegű lé-
pésekből, hanem csak abból a „nagy ugrás-
ból", amit Aiszkhülosz - igaz, negyvenegy évi
folyamatos „kísérletezgetések" után - tett meg
az Oreszteiával.

Előzmények azonban - természetszerűleg -
vannak, ám a könyv merő polémia azokkal
szemben, akik a tragédiát mint műnemet a
ditirambusból eredeztetik. Bécsy Tamás ezzel
szemben - keményen monoton repetícióval -
azt sulykolja az olvasó agyába, hogy az ere-
det az eleuszi misztériumok rítusaiban és a
Dionüszosz-mítosz emberi alakjaiban lelhető
fel, mivel Bécsy Tamás az eleuszi rítusból a
tragédiához vezető formai elemeket hüvelyez
ki, a Dionüszosz által megőrjített emberekben
pedig (akiket - mint ismeretes - az Olimposzról
ideiglenesen kitaszított Dionüszosz azért
büntetett így, mert nem akarták elismerni isteni
mivoltát) megpillantja azokat a szabad
görögöket, akikből - függetlenedni igyekezvén
az istenek világától - a tragédiához szükséges
egyéniségek lesznek. Ez azért fontos, mert a
tragédia műnemet az az igény követeli ki, hogy
találtassék egy olyan műnem, „amely éppen az
embereknek az istenekhez és más
emberekhez való viszonyát képes a legadek-
vátabban hordozni is, kifejezni is, ábrázolni is".

Szép és kerek elmélet. Csak néha leplező-
dik le az az „erős szándék", hogy az olvasó

mindenkeppen eljusson ehhez a következte-
téshez. A könyv kilencvenhatodik oldalán a
szerző - vizsgálva, hogy a drámák milyen ri-
tuális szertartásokat őriztek meg - a Perzsák-

ról azt írja: „Amíg a Karvezető és a Kar szöve-
gei elhangoznak, Atossa - minden valószínű-
ség szerint - elvégzi az áldozati cselekvése-
ket, de egyetlen hang nélkül." Egy oldallal ké-
sőbb erről már mint vitathatatlan tényről szer-
zünk tudomást: „A Perzsákban - a Dareiost
megidéző jelenetben -- Atossa a Kar varázs-
szövegei alatt hang nélkül mutatja be az áldo-
zatot." Nem erősíti a koncepciót az a kritika
sem, amellyel Bécsy Tamás Aiszkhüloszt illeti,
hogy tudniillik kirívóan „fölösleges" Klütaim-
nésztrának: elmondani a hírt adó fáklyafény út-
ját Trójától Mükénéig, mert az epika, s mint
ilyen - Iám, hiányzott a jó dramaturg! - idegen
a drámai műnemtől.

A leginkább problematikus azonban az az
elhatárolás, amellyel Bécsy Tamás az antik
drámát leválasztja megjelenési formájáról, a
színházról. Egy megjegyzés erejéig szól
ugyan arról a „metakommunikációs jelentke-
zéscsatornáról", amely a drámák „hangzó
művészetté" válása közben gazdagítja a je-
lentést, ám következtetése: az orális mű olyan
egyedi előadása, amely a néző szeme előtt
bomlik ki és szeme előtt semmisül meg, „föl-
menti" őt annak elemzése alól (bár elegendő
anyag lenne rá), hogy a szabad görögök vajon
a theatronban az éppen látott drámát egy pa-
radigmához hasonlították-e vagy a színészi
munkát élvezték-e, annak a személynek a „já-
tékát", aki alakította/reprezentálta a drámai fi-
gurát.

Amit hiányolok, azt azonban úgy is kifejez-
hetném, hogy Bécsy Tamás gondolatai, szí-
vós kutakodásai a drámai műnem forrásai kö-
rül nem anyagtalan sugallat formájában jelen-
tek meg számomra, hanem könyvként vettem
kezembe őket. Sajnos méltatlan „előadás-
ban". Hagyján, hogy a szedési hibák egy ré-
szének hibaigazítójában is van hiba (ami azért
nem csekélység), ám tudományos könyvről
lévén szó, furcsa, hogy nincs szakirodalom-
jegyzék, nincs névmutató. A szövegbe ékelt
szakirodalmi utalások tipográfiája csodálato-
san változékony: petit, kurzív, kurrens és azok
variációja... A fejezetcímek „összehangolása"
sem sikerült. Az „élőfej" a mű címét teljesen
fölöslegesen minden oldalon megismétli, de
szerényen mellőzi a szerzőt. A vászonkötésen
azonban már nemcsak a szerző neve nincs
rajta, de a mű címe sem. Bosszantó, hogy a
kiadó áldozatvállalását a gyatra nyomdai
kivitel „metakommunikációs csatornája" így
elnyeli.

Mécs László Lap- és Könyvkiadó, 1992.
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