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A ZAVAR BŐSÉGE
BÉCSY TAMÁS: KALANDOK A DRÁMAVAL

hátsó borító drámaelméleti műként „árul-
ja" a könyvet-amely szerencsére nem az.
Több okból is szerencsére. Egyrészt azért,
mert az amúgy sok szempontból igen izgal-
mas, mozgásban, változásban lévő magyar

színházi élet hétköznapjaiban és ünnepeiben sem
aktuális drámaelmélet után kiált mostanság (noha
valószínűleg elkelne egy a megfelelő időben), nem
ez a „fősodor", tehát egy efféle munka esetleg
méltatlanul csekély érdeklődésre számíthatna.
(Eltérően például az irodalmi élettől, amely éppen
elméleti viták kereszttüzében alakulgat, ettől
izgalmas, erről szól.) Másrészt azért szerencsére,
mert a mai - tágabb értelemben mai - magyar
dráma viszont valóban érdemesnek látszik alapos
szemügyre vételre -és Bécsy Tamás könyve, a
Kalandok a drámával -Magyardrámák 1945-
1989, éppen ezt ígéri.

Van persze benne elmélet is - Bécsy minden
könyvében, nagyobb lélegzetű írásában van, és ez is
rendben lévőnek látszik-, egy bevezető formájában.
Az alig harmincoldalas sűrítmény valóban elméleti,
leginkább annyiban, amennyiben cseppet sem gya-
korlati. Hogy mindjárt a közepébe vágjak, csínján kell
bánni a befogadásával, a diszkurzussal, a szellemi-
spirituális létezővel, mert ha birtokba vesszük, meg-
teremtjük, könnyen azon kapjuk magunkat, hogy
fogalmunk sincs, van-e a kezünkben valami. Ha
ugyanis az olvasó nem túl nagy erőfeszítéssel leküz-
di azt a nyelvi V-effektet, mellyel a szerző általában
minden munkájában él, akkor alighanem evidenciá-
kat talál. Például azt, hogy a dráma nagy való-
színűséggel nemcsak az interpretáció (értelmezés)
révén és által válik létezővé, hanem ezt megelő-
zően talán tárgyként (például könyvben vagy
géppapíron) is létezik, hiszen másként nem
értelmezhetnénk. Meglehet, az én hibám, hogy
ezt a tényt eddig nem tekintettem problémának,
de talán a továbbiakban nem azzal fogom
megoldani, amit a szerző ajánl, nevezetesen „az
interpretálandó és az interpretáció egymásra
vonatkoztatottságának adekvátsága" fogalmával.
Ezt a fogalmat Bécsy elmélete szerint be kellene
vezetni, és ezzel lehet-ne meghatározni, mi a
dráma.

Érdekesebbnek látszik az a fejtegetés, amely a
hermeneutikai állandóság kérdésére vonatkozik,
és részben az irodalomelmélet-író Kulcsár
Szabó Ernővel vitatkozik; ez a szakasz hétköz-
napi nyelvre fordítva arról elmélkedik, hogy van-
e olyan eleme a műalkotásnak, melynek ténye és
értése nem függ a befogadó hozzá való
viszonyától (a vitázók nyelvén az interszubjektív
kölcsönösségtől). Bécsy azt állítja, hogy például a
Hamlet befogadását egészen szélsőségesen
változtathatja és formálhatja ez a bizonyos
„relacionalitás", de ahhoz, hogy a Hamlet dráma
és nem, mondjuk, vers vagy novella, nem férhet
kétség. Hál' istennek.

Bécsy a nyelvi formációban - mégpedig a Név
és Dialógus nyelvi formációjában - véli

feltalálni azt a hermeneutikai állandót, amely a
drámát drámaszöveggé teszi. Ez eddig nyelvileg
szakszerűvé stilizált, amúgy régtől közismert
meghatározásnak látszik (Bécsy sem először állítja
elénk a két nagybetűs szót), modern elméleti
alapvetéssé alighanem a bonyolítás teszi.
Eredményeképpen a Neveknek viszonya keletkezik
egymáshoz, ezek a viszonyok sokfélék lehetnek,
nem is függnek a befogadóktól, hanem a dráma
tárgyként létező jellegéhez tartoznak (persze, hiszen
ott vannak a papíron!): a Dialógus viszont Nevekhez
van rendelve, pedig a viszony az, ami nélkül nem
létezhet. Igaz, a viszonyokat ez teremti a Nevek
között, miáltal a szöveget már diszkurzusnak nevez-
hetjük. Mindez alapfeltétele annak, hogy a befogadás
aktusában a szöveg adekvát interpretátummá lehes-
sen. Ha ugyanis az olvasó eltekint a mű diktálta
hermeneutikai állandótól, megeshet, hogy a Hamle-
tet makacsul novellaként értelmezi, és tévedni fog.

El kell ismerni: rövidségéhez mérten rengeteg
kanyar, utalás, hivatkozás van ebben a bevezetőben.
A szemiotikai drámaelmélettől a metafizika alapele-
mein át az ontológiai nézőpontig, Arisztotelésztől
Christian Wolffon, Bahtyinon, Foucault-n, Ecón át
Barthes-ig lehengerlő Bécsy arzenálja, melynek szi-
porkáztatása révén leginkább az arisztotelészi drá-
maelmélet modernizált változatához jut el.

A drámát drámaszövegnek, majd drámabeszéd-
nek nevezi. Leszögezi, hogy a dráma és színház két
külön dolog; s bár evidensnek tartja, hogy a drámát a
színházban szokás játszani, valamint hogy a szín-
házban többnyire drámát szokás játszani, egyik

sem feltételezi szükségszerűen a másikat, lévén
hogy a színháznak „egészen más a szemantikai
grammatikája".

Mindezen észrevételeket gyakorlott és kevésbé
gyakorlott színházi emberek (kritikusok) viszonylag
ritkán szögezik le, de annál gyakrabban kamatoz-
tatják. Bécsy elméleti bevezetőjének nem az a baja,
hogy téves (ezt nem is tudom), hanem hogy még a
részletek kombinációjában sem mond semmi újat.
Nyelvezete a praxisban valószínűleg „honosít-
hatatlan", részint a kategóriák, a jelöltek és jelölők
homályos, összemosódó karaktere, részint ez
utóbbiak nehézkes, bonyolult volta miatt.
Bécsy könyvében a bevezető rövidke fejezet csu-
pán; maga a kötet túlnyomórészt 1945 után szüle-
tett magyar drámákat elemez. A szerző komoly
energiákat mozgósít annak érdekében, hogy sem a
hagyományos, sem egy újszerű drámatörténetet,
sem valamely szempontból a teljességet, sem bár-
miféle szelekciós módszert ne lehessen számon kérni
rajta. Az egyes elemzések tárgya esetleges - és kész.
Ehhez képest: a listáról nemigen hiányzik ko-
moly drámaíró (talán Weörest kivéve). Nagyjából
kronologikus rendben sor kerül mindenkire, rész-
letesen egy-egy dráma kapcsán. Ennek a résznek a
legfőbb jellegzetessége, hogy akárha más valaki írta
volna: a drámabeszéd (többnyire dráma, illetve drá-
matechnika jelentésben való) felemlegetését leszá-
mítva nyomokban sem érhető tetten benne az el-
méleti bevezető szerzőjének hatása. Magyarul:
Bécsy másként vélekedik a drámaelméletről, és
másként elemez drámát. Az itt felbukkanó terminu-
sok-szituáció, konfliktus, partikularitás, cse-
hovi dráma, ibseni dráma - egy másik el-

méleti szótárból valók, de legalább értjük őket.
„1945 a magyar drámairodalomban nem
fordulópont" - írja Bécsy. Argumentációjában
felemlegeti, hbgy '45 után nem írtak rögtön
másról és másképpen, illetve hogy előtte is
írtak úgy, mint jóval később. Ezzel szemben én
azt gondolom, hogy az, amit 1945-nek neve-
zünk, mégiscsak fordulópont; nem pusztán
a magyar drámában, hanem a művészet
egész történetében, legalábbis mindenütt,
ahol a második világháború jelentett vala-
mit. (Nem zárom ki, hogy ezzel talán Bécsy
Tamás is egyetért, ebben az esetben a meg-
fogalmazás megtévesztő.) Es mivel Bécsy
elsőként Déry Tibor Tanúk című drámáját
elemzi, gondolom, megállapítása a dráma
formai jegyeire vonatkozhat, hiszen a Tanúk
például 1940-ben nem születhetett volna meg.
És a korszakolás - meglepő módon-még-
iscsak politikai-történelmi, noha Bécsy igyek-
szik ezen elemek jelentőségét csökkenteni.
1945-48: az átmenet drámái, majd Az ideo-
logikum túlsúlya címen az úgynevezett ötvenes
évek drámái következnek. Ez utóbbi fejezetet
Mándi Éva Hétköznapok hősei című művének
elemzésével nyitja. Őt Háy Gyula követi, Az élet
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hídja című drámájával, ezt pedig Vészi Endre A
titkárnő című opusza. Aztán Szabó Pál Tatárvágása.

A következő fejezet a Nyitott gondolkodásmódok
címet viseli, centrumában azzal az állítással, hogy a
hatvanas évek drámáinak tárgya sokkal inkább a
magánszféra, formájuk pedig inkább a kamara-
darabok felé húz. Mészöly Miklós Ablakmosójának
elemzéséből kiviláglik, amit Bécsy saját bevezetőjé-
ben állít; nevezetesen az, hogy a színházi előadás
„speciális megformáltsága, konkrétan megjelenő
változata szavakban-fogalmakban leírhatatlan": „Az
Ablakmosó kívülről is bejön. Belépése a dráma
terébe nem »reális«. A fekete körfüggöny résén a
feje jelenik meg először, fénykarikában. Nem úgy
jön be, ahogy az szokásos. Vagyis mintha Tomi
sötét bensejéből emelné láthatóvá a fejét, de mivel
ott az ablak is, »mintha« onnan vagy onnan is."

Talán ennyi példából is érzékelhető, hogy Bécsy
Tamás válogatása egyetlen szempontból feltétlenül
konzekvens: az esztétikai érték mint olyan
mellőzésében. Az elemzett művek között van
nagyon jó, közepes, nagyon rossz és olyan is,
amelyet legfeljebb a „hermeneutikai állandó" alapján
lehet d rámának tekinteni. Lehetne ez így akkor is,
ha Bécsy a saját ízlése szerinti jó darabok
elemzését akarta volna valamiféle képpé
összerendezni - ebben az esetben engedhetné
érvényre jutni az „inter-szubjektív kölcsönösség"
azon sajátosságát, mely szerint a befogadó döntő
mértékben változtathat a mű értelmezésén. Bécsy
azonban túllép azon az érzékeny körön, melyben
egy műhöz valamilyen érték is hozzárendelődik, s
úgy tesz, mintha jó és rossz mű egyszerűen nem
létezne.

Divatos nézet, hogy egy műnek sok mindene
van, de értéke, az vagy nincsen neki, vagy a
befogadó maga tételezi, ha akarja; „objektíve",
azaz kritikailag ezzel az ósdi valamivel nincsen
mit kezdeni. Ami engem illet, Bécsy elemzés-hal-
mazának ez a megközelítési módja nem háborít
fel kritikai vakságával, és nem is kápráztat el
parttalan engedékenységével - csak éppen rela-
tivizálja a vállalkozás létjogosultságát. Nem mint-
ha egy adott korszak teljes drámai körképéhez
nem tartoznának hozzá a rendelésre vagy vak-
buzgóságból született fércművek is; az utókor
felelőssége eligazodni és eligazítani közöttük:
Mándi Eva és Mészöly Miklós neve nem állhat

kommentár nélkül egymás mellett semmilyen
drámatörténetben, elemzéssorozatban.

Ez eddig a „mit" kérdése. A „hogyan" is megke-
rülhetetlen. Hogyan elemzi Bécsy a különböző drá-
mákat, ha már annyit előrebocsátottam, hogy saját
elméleti apparátusát figyelmen kívül hagyja?
Kamondy László 1961-ben írott Vád és varázslat
című darabját például így: „Vaskó, miután »nevelt«
fia »elcsábította« lányát, önzőnek, csak követelőnek
és másoknak semmit sem adó, hálátlan alaknak
tartja Zoltánt. Ő maga viszont önmagát olyannak,
aki a jóságért mindig hálás volt, s egyáltalán nem
tartja magát becstelennek. Gyuriban előítéletek él-
nek: azt hiszi, húga csak az ágyban kell Zoltánnak,
s mindenáron le akarja húgát beszélni erről a kap-
csolatról. Am a végén rájön, hogy nem szabad
mások életébe beleavatkozni..." Ez a Szabó család
típusú szüzsé meglehetősen tipikus a kötetben, és
bizony, bajba is kerül Bécsy, amikor nem ilyen
szimpla sztorival kell szembenéznie, hanem például
Nagy András A csábító naplója című, hogy úgy
mondjam, Kierkegaard által igen döntő mértékben
meghatározott drámájával, melynek elemzését
Bécsy így kezdi: „Kierkegaard írásától eltekintünk,
hiszen most a drámát elemezzük", majd Kierke-
gaardtól valóban tökéletesen eltekintve leírja azt,
ami ilyenformán a sztoriból marad, és hozzáteszi:
„Ha ennyi volna a történet, akár bulvárdráma is
lehetne." Aztán, hogy az ne maradjon, tovább bon-
colgatja a képtelenül leegyszerűsített kivonatot.

Ez azonban már a kötet utolsó fejezetében, A
drámabeszéd módosítása címűben olvasható, Ko-
lozsvári Papp László Világítók és Márton László
Lepkék a kalapon című művének elemzései társa-
ságában. (Ez utóbbinál már említés sem tétetik
arról, hogy a szerző eltekint Gozsdu Elek Köd című
művétől, melytől ugyan Márton nem tekintett el.)

„A drámabeszéd kiejtésének két alaptónusa van:
a népi ideológia és a hazafiság." Amikor ezt a
mondatot elolvastam a Németh Lászlóról szóló
(hosszadalmasabb) fejezetben, úgy gondoltam: a
kettőspont környékén kimaradt legalább egy
könyvnyi tartalom és legalább két évtized. A mondat
első fele után egyszerűen nem következhet a másik.
Vagy: az egész, így, ahogy van, maga az abszurd.

Balassi Kiadó, 1996

The leading article - by vice-editor István Nánay
- raises the always topical problems of new
Hungarian playwriting: to what broader purposes
and by what practical means should it be fostered
and promoted within the framework of radically
new economical and social conditions.

With regard to two contributions concerned with
opera abroad and at home, in his series on theatre
research Géza Fodor introduces and publishes a
most interesting essay by German political re-
searcher Udo Bermbach on the new aspects of the
crisis of the opera and on its essential immortality.
His general views are partly reflected in editor
Tamás Koltai's account of the summer opera
festivals in Bregenz, Salzburg and Bayreuth and in
Tamás Márok's review of some recent Hungarian
opera productions in Szeged, Miskolc and
Budapest.

Anton Tchekhov is the „protagonist" of the
following group of writings. Judit Csáki reviews
Ivanov, a highly interesting and controversial
production atthe New Theatre, László Bérczestalks
to actor György Cserhalmi, title hero of the per-
formance, while Viktória Radics saw for us
Platonov at the Pécs theatre.

The next block of contributions is mostly devoted
to the Hungarian ethnic minority theatres in the
neighbouring countries. In his introduction István
Nánay surveys the permanent financial difficulties
in Transylvania (Rumania), the much more serious
financial crisis in Sub-Carpathia (Ukraine), the
difficult political, financial and artistic situation in the
Voivodina (Yugoslavia) and the heavy political
pressure exerted on the two Hungarian theatres in
Slovakia; at the same time some productions are
also reviewed. Beja Margit-házi reviews Witold
Gombrowicz's Operetta in Kolozsvár (Cluj-Napoca),
László Gerold presents the Újvidék (Novi Sad)
production of Dürrenmatt's The Physicists as a
mirror of the local difficulties. Finally István L.
Sándor analyzes the special merits and problems
of two productions - Ancient Tragedy, based on
works by classical Greek authors and The Master
and Margherita, an adaptation of Bulgakov's novel -
by Rumanian director Beatrice Bleont who
returned this summer for the second time to direct
a mixed, Hungarian and Rumanian company within
the impressive ruins of Zsámbék's Roman church.

Under the title A Rite in the Scrapyard Paris-
based Pál Albert introduces the lant work of the late
Didier-Georges Gabily, Spoils of Time (Gibiers du
Temps), a collage based on the theme of Phaedra
and Hippolytos.

To close the present issue, Judit Csáki reviews a
theoretical volume by theatre researcher Tamás
Bécsy: Adventures Around the Drama.

OSIRIS-ESTEK

November 20-án este fél hétkor Színház-est lesz az Osiris-klubban (V., Veres Pálné u. 4-6.)
Vendég: Gothár Péter

Ruth Walz: A kékszakállú herceg vára
A Salzburgi Ünnepi Játékok tavalyi programján szerepelt Bartók Béla operájának bemutatója,
amelynek zenei vezetője Christoph Dohnányi, rendező/e Robert Wilson volt. A két szerepet
Markella Hatziano és Robert Hale énekelte. A díszlet és a világítás is Robert Wilson munkája.


