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kik is me rik Bécsy Ta más mun ká it, azok jól 
tud ják, hogy a szerzô st í lu sát ponto s ság és 
tárgyszerûség jel lem zi. Kerüli az esszé iszti kus 

ford u la to kat és a szó ké pe ket, mel lôzi a szub jek tív 
megje gy zé se ket. Még is él ménys ze rû ahogy ír: a kö -
vet ke ze tes, szi go rúan fe gyelm e zett gon dol ko dás 
ere je su gár zik so ra i ból. Min dig ki zá ró lag a tárgy ér -
dek li, a fel adat, amit meg akar ol dani. Ön ma gá ról 
szin te sem mit sem ár ul el.  

Új köny vé ben sin csen ek szem élyes jel le gû, íz -
lé sí té let re ala po zott rész le tek, imp resszi o niszt i kus 
be szá mo lók. Az a pár mo n da tos ki térô is, ami a kö -
tet 97. lap ján olv as ha tó, csup án e bí rá lat író já nak 
ér tel me zés é ben vo natko zik Bécsy Ta más ra, ô erre 
te r mé sze te sen tá vol ról sem gon dolt. A jel zett he -
lyen, a het ve nes évek drám á i ban meg je le nít ett ma -
ga tar tá sfa j ták ról szól va, a kö vetk e zô ket mondja: 
„Aki kellô okos sá g gal a ma ga lelk i is me rete sze rint 
akart dol goz ni, és csak azon »ez red-négy zet mil li -
mé ternyi« te rü le ten ten ni a meg fe le lôt, [...] ame -
lyet va ló ban el ér het, hát ezt is megt e het te. Igaz, 
sem mi fé le el is meré s re, ki tünte tés re nem sz á mít ha -
tott.” Azért idé zem most ezt, mert azon a bi zo nyos, 
a sors ált al ne ki rend elt terü le ten a szer zô több mint 
tíz ön ál ló könyvet alko tott meg a drá mai mû nem 
té ma köré ben, a je len le gi mun ka te hát egy élet mû 
kon textu sá ban mu tat ja meg iga zán bel sô arány a it, 
jól le het, s ez már a ta nul mány sa já tos ér té ke it, új -
szerû hang sú lya it jel zi, sú lya ön ma gá ban is le mér -
hetô, ér de kes sé ge, sôt, ne ke rül jük a szót, izg al mas 
vol ta így is nyilv án va ló. 

E mi nô sé get jól tükrözi a cím: Ka lan dok a dr á -
má val. Ami nem csak a szer zô sze rén ysé gét ér zékel -
te ti („hi szen az ál ta lam ki dolg o zott el mé let [...] 
éppú gy csak ka land a lét szö veté ben, mint bá r mely 
filozófia” – ír ja a 168. la pon), ha nem új köny ve mû -

fa já ra, szem lé let mód já ra is utal. Nem drá ma tör té -
net et ké szít a mû nem al a ku lá sán ak-fej lô dé sé nek 
leg újabb, 1945 utáni sza kasz á ról, ha nem olyan, an -
nál nem kev és bé fon tos vál lalko zás ra sz án ja el ma -
gát, ami ugya nakkor fe j lô dés tör té ne ti szem pont ból 
is je len tôs. E ka land nem a fel hal mo zott té nyek 
utól ag lét re hozo tt konst ruk ci ója alap ján mi nô sít -
he tô, el lenk e zô leg, lé nye gét épp en az al kotja, hogy 
olyan di a ló gusvi szony ból bon ta ko zik ki, amely a 
mû vek be fo ga dását egy vi lá go san kör vo nal a zott, 
ob jek ti vál ható vo nat ko zási rendsz er be he lye zi.  

A je lzett von at ko zási há ló zat alap vet ô en mû faj -
tör té ne ti jelle gû, amely nek elm é le ti ki munk ált sá -
ga foly tán Bécsy Ta más fejt e ge té sei nek köze gé ben 
a ka land so ha nem je lent impro vi zá ci ót. Még pon -
tos ab ban: az élet mû kor áb bi sza ka szá ban, év ti ze -
dekk el ez elôtt ki é pí tett, s az tán rá jel lem zô kö vetke -
ze tes ség gel to vább fej lesz tett drá ma po é ti káv al most 
össze dol go zott „besz éd és ki ej tés” el mél et je len ti a 
táj é ko zó dás és ér tel mez és tám pontja it. En nek je -
gyé ben a mûn ek mint re la ci o ná lis szel le mi lé te zô -
nek eszt é ti kai je len tést csak az ôt létr e ho zó di a lo -
gi cit ás köl csö nöz het, ám a mû be rej tett üze net her -
men e u ti kai ál lan dóv al is bír, és Bé csy Tamás eb be 
be leé r ten dônek ta rt ja a mû nemi mo z za na tot, je -
lesül, hogy a dráma sze replôk köz ti vi szonyra épül, 
vagy is a drá ma mint besz éd mód sz e man ti kai 
gesztu sa a Név és Di al ó gus nyel vi form á ci ó it he lye -
zi elô tér be, gram ma ti kája sze rint pedig a di a ló gus 
vi szonyt lé te sít a ne vek közt, te hát a dr á ma csel ek -
mé nye egy kezd e ti pote n ci a li tás ból, a szituációból 
bom lik ki, s in terp er szo nál is vi szo nyok ban lé te zik 
s ha lad.  

A könyv gaz dag pro b le ma tik á já ból, jelz éssze -
rûen, ezút tal csak há rom kér dés kört eme l he tünk 
ki. Az egyik a pe ri o di zá ci ó val kap cso lat os. E té ren 
a szer zô hang sú lyozza, hogy az 1945-ös év drá -
matör té ne ti szem pont ból nem tek int he tô határ kô -
nek, mint hogy a drá ma-bes zéd a negyve nes évek 
máso dik fel é ben lén ye gé ben nem vál to zik a har -
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min  cas évek hez ké pest, sôt még az öt ve nes évek 
ide o log i kus jel le gû „ter mel é si ” dr á má i nak epi kus 
ki fej e zés módja is – tá vo labbr ól – a pol gá ri drá má -
kénak fe lel meg. Más te kinte t ben vis zont, fô ként 
az em be ri ma ga tartá s for mák megj e le ní tése te rén, 
nag yon is éle sen meg sza kad a mû nem fejl ô dé sé nek 
haz ai folyt o nos sága. E kér déskö r rel mu tat ro kon -
ságot a könyv eg yik leg fôbb tanulsága: Bécsy Ta -
más ugyanis meggyô zô elem zé sek so rá val bi zo -
nyítja, hogy az ál ta la „be kala n do zott” negy ve nesz -
ten dôs pe riód us ban túl nyo móré szt az „ib se ni” drá -
ma típus to vább élé sé nek le hetü nk ta núi, ám ez a 
meg  állapí tás, más fe lôl, az et tôl el té rô dráma-be szé -
det meg va ló sító szer zôk – Mé szöly Miklós, Ör kény 
Ist ván és Ná das Pé ter – ki emel ke dô jel en tô ségét is 
aláhúz za. Há rom pom pás drá ma ele m zés (Ab lak mo -
só, Pis ti a vé rzi va tarb an és a „Ná das-trip ti chon”) tel -
je síti ki a fontos ta nul sá gok ezen vo nu la tát. A szer -
zô ér té ke lé sé nek el fo gula t lan sá gát bi zo nyít ja (en -
nek term é sze te sen ezen kí vül is még szám ta lan iga -
zo lá sára buk kan ha tunk a tan ul mányt lapo z gat va) 
a For gat ó könyvvel kap cso la tos fe n ntar tás ok meg fo -
galm a zá sa, il let ve más mó don a „trip tich on” ér tel -
me zé sébe rejtett in terp re tá ciós csönd, el hall ga tás, 
ami oly for mában jel zi az értékek to váb bi, ezút tal 
szán dé ko san csup án meg érin tett di men zi ó ját, hogy 
egy ké sôbbi meg kö ze lí tés szá mára egy ben nyit va is 
hagy ja a kaput.  

A má sik kérd és kör, ame lyet szint én kü lön ö sen 
fon tos nak tar tunk, s am ely vár ha tó an nem csak vi -
tá kat vá lt ki, ha nem igen ter mék e nyí tô is le het majd 
a szakm ai ta nul sá gok lesz ûr é se szem pont jából, Né -
meth Lász ló és Illyés Gyu la drá má i nak ér té ke lés é -
vel függ össze. Né meth Lász ló szín mû veit (a II. Jó -
zsefet és a Kí sé rle ti dra ma tur gia dar ab ja it) vizsgálva 
Bécsy Ta más ar ra az ál lásp ont ra he lyez kedik, mi -
sze rint e – más vo nat ko zás ban igen gaz dag – mun -
kák ból több nyi re hi ány zik a szi tu áció (de azt sem 
mu laszt ja el, hogy rám u tas son: az Uta zás e tér en 
megkü lön böz te tett fig yel met ér de mel), s leg több -
ször drá ma el mé le ti ér te lem ben vett int er per szo ná -
lis vi szon yok sem jön nek lét re ben nük. Min dezt az 
író világképének és ma ga tar tá sán ak utó pisz ti kus -
nak mi nô sí tett el e me i vel hoz za össze függé s be. 

Még sar ko sab ban fo gal maz a könyv szer zô je 
Illyés Gyu la drám á i ról szól va. S ha pél dá ul az Ozo -
rai pél da „irod al mi a sít ott nép szín mû” jelle gét a drá -
mat ör té neti (s ered e tét te kintve szí nház tör té ne ti) 

ter mi nus ra gon dol va nem érez zük is egé szen pon -
tos nak, ig en el gon dolk od ta tó nak vél jük a Tiszták -
kal kap cso la to san fel ve tett prob lé má kat. Bécsy Ta -
más sze rint ugya nis en nek tém á ja, a vá rost rom, epi -
kus jel legû, (ha zai pél dákn ál ma rad va: Ka to na Jó -
zsef és Ki sfa ludy Ká roly is ke mé nyen me g küz dött 
eg ykor ez zel – a lovagdráma vagy vi tézi ját ék színjá -
ték tí pu sá val össze füg gô – je len séggel s a be lô le fa -
ka dó nehé zsé gek kel), tová b bá a cs e lek mény két 
szá la, Mont sé gur os t ro ma és Cor ba egy ko ri bûnbe -
e sé se a legá tus sal, nem kapc so ló dik szo ro san egy -
más hoz. Így a kat hár ok pusz tu lása a meg je len í tett 
cs e lek mény tôl függ et le nül megy vég be, s a drá mai 
konst ruk ció la za sá ga, az épít mény bolt íve i nek 
cson kas á ga kö vet kez té ben a sze rep lôk osz lop sze -
rû en áll nak egymás me l lett. Bécsy Ta más azt írja: 
„Il lyés Gyu la meg le he tô sen rit kán szerv e zi drá ma-
be szé dét adekv át gramm a ti ká val. Go n do la tilag 
szin te mind eg yik ki fo gás ta lan. A leg több re az a jel -
lem zô, ami a Tisz ták ra: gon do la ti vagy prob léma -
kö rökbe li kü lön bö zô sé gek, gyakr an éles külö n bö -
zô ség ek áll nak egy más mel lett, rend sz e rint in ter -
persz o ná lis vi szo nyok hel yett tör té nel mi vagy atti -
tûd beli kü lön bö zô sé gekk el [...], és drá ma be li tét 
nél kül. Csak gond o la ti tét tel.” (124.) 

Bécsy Ta más szi gorú bí rála ta lo gi ku san kö vetke -
zik drá ma poé ti kai nézeteibôl, s e lfo gu lat lan tárgy -
sze rû sé gét e fej te geté sei so rán két szem be t ûnô té -
nye zô is alá tá maszt ja: egy részt a Dup la vagy semmi 
élet mû vön belü li je len tô sé gé nek hang sú lyo zá sa 
(egyéb ként Izsák Józ sef mo nog ráf i á já nak1 más 
szem pon tú meg kö ze lí tésé vel össz hang ban), más -
részt pe dig az a kö rülm ény, hogy Illyés drá má it a 
bí rá ló iro dal mi szem pontb ól igen jele n tôs nek tart -
ja, s ha eze ket mint drá ma-be szé de ket kri tik u san 
elem zi is, drá mai be széd ként, mint az idé zet bôl is 
ki tûnt, messzeme nô en ak ceptá l ja ér té ke ik et. 

Még egy szer alá húzzuk, hogy a szer zô fej te ge -
tése it a kés ôb bi ek szem pontj á ból me gke rül het et -
len prob lé m afel vet és nek tart juk. Kü lön ö sen azért, 
mert Illyés Gyula drá mái nak re cep ci ó ja minde d dig 
a drá ma poét i kai szem pon to kat me l lôz ve vagy leg -
alább is azokat er ô sen hát térbe sz o rít va alaku lt, 
mint hogy a mû ve ket vizs gá lóik fô ként te ma tik us, 
esz mei és sti lisz ti kai as pek tus ból kö ze lí tet ték meg. 
Igen szem lé le te sen tük rö zi ezt péld á ul a Ti sz ták 
1969-es pécsi ôsbe mu ta tó já nak krit i kai fo gadta tá -
sa, amelyn ek so rán a mû „új fo galmú ha zafi sá gát”, 
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méltóságteljes tragi ku mát, ben sô séges em be ráb -
rázo lá sát és tö mör, ké psze rû, zen gô dik ci ó ját mél -
tat ták a mû el sô ol vas ói és az elô adás szem tan úi, s 
a bí rá ló han gok is (így Pán di Pál cikke a Nép sza -
bad ság 1969. de cem ber 31-i szá má ban) a szer zô -
nek a kis nép ek, nem ze tek tör té nel mi sors á nak ala -
ku lá sá val kap cso la tos pe sszi mizm u sát tet ték leg in -
kább sz ó vá, mon da nunk sem kell, ideológiai szem -
pont ból. De az Illyés-dr á mák írott szö ve gé re vo -
nat  ko zó kri ti ka is nagy ré szt drám a po é ti kai hori -
zon ton kí vül moz gott, s il yen é rte lem ben tu dott 
csak fel mu tatni je len tô sebb ered mé nye ket, fô ként 
a mûvek te mat i kus gaz dag sá gára rá mu ta tó Bé ládi 
Mik lós2 és Sza lay Ká roly, aki a ko mé di ák gon do la -
ti újsze rû ségét em el te ki3. Vagy is teh át az elôt tünk 
fek vô könyv szerz ô je alap vetô en más, hi te lese bb 
táv lat ba hely ez te e mû vek et, ami meg íté lé sünk sze -
rint azt a kö vet kez ményt von ja ma ga után, hogy 
Illyés Gyu la színmûveinek (s minden bi zonnyal 
Ném eth Lász lóéi nak is) adek vát ér té ke lé se – ami -
re vo nat ko zó an Bécsy Ta más ter mé szet e sen nem 
az utol só szót mond ta ki, ha nem, ami enn él sok -
kalta több, az el sôt – ne hezen kép zel he tô el az ál -
ta la fel vet ett prob lé mák fe l dol go zá sa, to váb bi tisz -
tá zá sa, újabb ér tel me zése nél kül.  

Vé gül a könyv har ma dik fon tos tan ul sá ga, ami -
rôl már csak utal ássze rûen te szünk em líté st, 

dráma tör té ne ti jel le gû, ám va ló szí nû leg te or e ti kus 
vonza tai mi att sem ér dek te len. Bécsy Ta más meg -
áll apít ja, hogy a mo dern dr á ma egyik leg mar kán -
sabb vo nu la ta mod ó sí tot ta a drá ma-be széd gram -
ma ti káját: el hagy ta a szi tu á ciót. Eb ben a kon tex -
tus ban elemzi a nyolc van as évek ál ta la ki vál asz tott 
magy ar szín mû veit is. Az ez zel fog lal kozó fe je zet -
bôl kül ö nö sen Már ton László Lep kék a ka lapon cí -
mû drámá já ról mon dot ta kat ta rt juk a je len kori, 
kor tár si munk ák szem pontj á ból le gin kább gon do -
la téb resz tôn ek. Az elem zés ha tá ro zott kar ak te re 
tár sul itt, mi ként a ko  ráb ban em lí tett eszme fut ta -
tás ok ban is, a mû faj tör té ne ti hát tér kör vo na lai nak 
tudatos ki je lö lé sével.  

Összeg zé sül el mon dhat juk, hogy az ál ta lunk 
váz la to san be mu ta tott, a ta nul mány egé szé nek a 
szö ve té bôl ki emelt kér dé sek, mint ahogy a könyv 
egé sze is, azt iga zolj ák, amit bí rá lat unk ele jén is 
meg fog al maz tunk már, s most alá húz va meg is mé -
te lünk: Bé csy Tamás ma rada n dó érté kû mû ve iz -
gal mas szel le mi ka land – imp ro vi zá ció nél kül. 
Mél tán tart hat igényt mind a szû kebb szak ma, 
mind pe dig az ol va sók szé le sebb kö ré nek ér dek -
lô dé sé re.  
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