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u r csa cí me van en nek a könyv nek. El sô re 
szim p a ti kus nak tû nik, pusz tán ab ból kö vet -
ke zô en, hogy ez a meg szem élye sít és a szö ve -

get él ô ként feltételezi, s hogy ez egy posztst rukt u -
ra lista, be fog adó/be fog adás-ori en tált ho ri zont posz -
tu lá tum-rend szer é nek egyik nyil ván va ló ki ind u lá -
si alap já nak is meg fe lel tethe tô. Eb ben a ho ri zont -
ban A dr á ma élete cím tôl drá mák kap csán be fo ga -
dók és szö ve gek kö zöt ti in te rak ció(k) tárgyalását 
vár nánk, ezz el szemb en a mû „a drá ma vál fa ja it 
pszic ho ló giai és ant ro pol ó gi ai meg gon do lá sok alap -
ján oszt ja fel – hogy az után in nen jus son el nem 
csak ps zi cho lóg i ai, ha nem me ta fi zik ai kérdé sek föl -
te vés é hez” – ír ja Föl dé nyi F. Lász ló, a kö tet for dí -
tó ja utó sza váb an. (288.) A cím fur csas á gát oko z za 
to váb bá, hogy a szöveg elolv a sá sa után sem tud juk 
meg hat á roz ni, hogy A drá ma éle te konk ré tan mit is 
je lent, ami azért sz o kat lan a szá munk ra, mert tu -
domá nyos mun kákt ól (vagy in kább: me ta tex tu sok -
tól) id e gen nek tart juk, ha a cím je lölt je nem, vagy 
ne he zen konk ret i zál ható. Ezt in kább mûv é szi szö -
ve gek sa já tos sá ga ként szok tuk szá mon tar ta ni. A 
kér  dés per sze úgy is meg kö zel ít he tô, hogy mit je -
lent a fen ti ki je lent é sek ben a töb bes szám el sô sze -
mély, miben kü lönb ö zik Bent ley drá mael mé le te 
azok tól az el mé le tekt ôl ame lyek el vá rá sai n kat lét -
re hoz ták. 

„Eric Bent ley Angl i á ban sz ü le tett 1916-ban. Az 
USA-ban él. Író, kr i ti kus. 1954 óta a Co lum bia 
Egye tem drám a i ro dalom-ta nára. Több iroda l mi-
kri ti kai lap szer kesz tô je, szá mos an to ló gia össze ál -
lí tója. Több ön ál ló ta nul mány kö te té ben el sô so r ban 
a mo dern sz í nház és köl té szet prob lé mái val fog -
lalko zik.” – tu dó sít a fül szö veg, ami bôl leg fon to -
sabb nak a sz er zô ame ri k aisá gát tart hatjuk, pusztán 
azért, me rt az am e ri kai drá ma el mé let-is ko lák ról tu -
laj don kép pen nem tu dunk sem mit. És ez el sô sor -

ban nem – vagy leg alább is nem k izá ró lag – mû ve -
letl en sé günk, tá jé ko zat lansá gunk kö vet kez mé nye; 
Euró pá ba gya korl a ti lag nem ju tot tak át (Brus te in, 
Fer gus son mû vei ki vé tel nek szá mí ta nak) az Új vi -
lág drá ma elm é le tei. És ez ma gá val von ja azt is, 
hogy Bent ley egyfajta out sid er at ti tûddel ru há zó -
dik fel, amit nyil ván a gyak ran alka l ma zott köz -
nyelvi meg fog al ma zá sai is alá húzn ak (gon dol junk 
csak az olyan mon da tok ra, mint: „O vak od junk a 
szer zô ket olyan mél yen be le ágyaz ni koru k ba, 
hogy ab ba be  lef ul lad jan ak.”) (233.) Le galább ilyen 
fon tos, hogy a ta nul mány kel et ke zésé nek ide je 
1964. Túl azon, ho gy Bent ley posz tu lát um-rend -
sze ré nek – és ebb ôl kö vet ke zô en ered mé nye i nek 
– meg ér té sé ben fon tos sze re pe le het a ke let ke zés 
dátu má nak, nagy je lent ô sé get kell tu laj do ní ta -
nunk an nak, hogy – ahogy ezt késô bb lát ni fog -
juk – a szín há zi elô adáso kat sze mi o ti kai mód sze -
rek kel vizsgá ló tu do má nyok elô adás-de fi ní ciój át 
Bent ley fo gal mazta meg el sô ként kel lô abszt rakt -
sá g gal ahh oz, hogy olyan ki in du lási al a pot ad jon, 
amely ben el dönthe tô vé vál nak az olyan – más 
meg  kö zel í té sek ben sok ne héz sé get oko zó – szín -
há zelmé le ti kér dé sek, mint pél dá ul a happening 
elô adás-volt á nak prob lem a ti ká ja. 

 
Az élet dr á má ja 

 
 köt et két rész ben tár gyalja Bent ley sa já tos drá -
ma-vizs gá lat a it: az elsô, a szín da rab as pek tu -
sait il letve ezen as pek tu sok tör vény sze rû sé ge -

it ke re sô tematikai egy ség után a dráma vál faj a i nak 
vi zs gá la ta köv et ke zik. Mind két rész öt-öt al fe je zet -
bôl áll. A drám a el mé let-írás ka no ni zá ló dott me tó -
dus á nak me gfe le lôen, Ben tley is ari sz to te li á nus ala -
po kon kö zelít; a mû vé sze tet az élet tel fe lel te ti meg. 
Azonban ép pen a mi mézis szó (át)ér telm e zé se so -
rán jut el ar ra a kö vetk ez te tésre, hogy élet és mûvé -
szet köz öt ti kap cso lat jó val bon yo lul tabb an nál, 
hogy azt az eg yér tel mû „mû vé szi visszat ük rö zô dés -
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ként” ap oszt rof ál ja, s a bo nyo lulta bb vi szony áb rá -
zo lás át az al kotói fo lyam at négy szegm en sû modell -
jé ben lát tatja. El sô hely en a „sz er zô kre a tív ér zelme” 
áll, ame lyet a „kö dös, de ugyan akk or szi lárd, álta -
lá nos el kép ze lés”, a berg soni „di nam i kus váz  lat” 
köv et, hogy har ma dik lé pés ként lét re jöh es sen a cse -
lek mény, amely a di na mi kus váz lat ariszto te lé szi 
é rte lem ben vett után za ta, és amely a kész szí n da -
rab (mint ne gye dik pont) leg font o sabb összet e vô -
je. S ez után – az ez redvé gi ho riz ont ból meg le hetô -
sen eset lege s nek tû nô; el sô sorban ny el vi rend szer -
ként szám ba ve he tô – mod ell-ál lí tás után mond ja 
ki azt a té telt, amely ha tá ro zot tan struk tur a lis ta 
meg kö ze lí tésm ód ra enged kö vet kez tet ni: a tör té -
net tul aj don kép pen a mí tosz (az ar chetí pu sok és 
arc hite x tu sok) után zá sa. Vég sô so ron te hát az in -
ter text u a li tás fo gal má nak egy olyan kii n du lá si alap -
ját (ki in dul á si ala pot, hi szen szö ve gek egy más ba 
já tszó dá sa he lyett, egy a kol lek tív tu dat ban a pri o -
ri je len lé vô mít osz után zá sát té te le zi, amelyet vi -
szont ér tel mez hetü nk egy faj ta hype r tex tu ál is kap -
cso lat ként1 is) ad ja, amely ben a szöve gek (pon to -
sab ban a drá ma és a mí tosz) kö zötti vi szony ki zá -
ró lag a dr á ma írój á ban jön lét re. És je gyez zük meg, 
az ilyen kö vet kezt e té sek te szik Bentley-t a mi (eu -
rópai, ez red végi) sz e mszö günk bôl out side r ré, hi -
szen ha son ló ered mé nyek re jut, mint az ál ta lunk 
is mert, és is ko la ként kez elt posztstr uk tu rali s ták, 
vi szont al ap ve tôen kül ön bö zik is at tól, hi szen egy 
posztst rukt u ra lista kér de zô-ho ri zont ban az al ko -
tói foly a mat (a szer zô szemé lye) nem vál hat re le -
váns sá. 

A tör tén et – ahogy az el sô al fe je zet vé gi összeg -
zés bôl ki tûn ik – az élet rend kí vü li hely ze te i nek, az 
„ir ra ci o nál is ká osz nak” a ra cio na li zá lá sa, ez azonban 
csak „elég sé ges, de nem ele gen dô alap” ah hoz, hogy 
az „el sôra n gú dráma” fôbb is mér veit meg hat á roz zuk, 
a vizs gá lat to váb bi cél ja a jel lem, a di a ló gus, a gon do -
lat és a szín re vi tel mi kéntj é nek a meg ha táro zá sa.  

A jel lem nyers anya ga az em ber, ép púgy, ahogy a 
tör tén e té az élet. A ki ind u lá si alap te hát itt is egy 
meg le het ô sen le egy sze rû sí tett meg fe lelte tés (in kább 
nyel vi-já ték, mint tu dom á nyo san bi zo nyít ható ki -
je len tés), am ely to váb bi össze füg gé sek ki alak í tá sá -
ra nem is ad lehetôséget; Bent ley az ér zé ke lés eset -
le ges ség é re vezeti vissza ki jele n té sé nek eset le ges -
sé gét, ti.: nem határozható meg az „em ber” fo galma 
úgy, hogy ab ból a „jel lem re” le hess en kö vet kezt et -
ni. Tény és fik ció dic ho tó miáj á ban pró bál ja meg a 

szín pa di sze rep lôk (amely alatt itt érth et jük a drá -
mai sze rep lô ket is) sa ját os sá gait meg hatá roz ni, 
ame lyek el sô sorban ab ban külö n böz nek a hús-vér 
em bert ôl, hogy sor suk ban na gyobb sze re pe van az 
ér zelm ek nek. „Ami kor a reg ény író az él et nek egy 
ré szét rep ro du kálja, ak kor egy szers mind új alak -
zat tá is ren dezi el.” (34.) Ez a mon dat szin tén is -
me rôsnek hat, Bent ley azo n ban, eb bôl a meg figye -
lés bôl ki in dul va nem te szi fel azt a kér dést, hogy 
mi lyen ez az új alak zat; a szöveg tör vény sze rû sé -
ge i  nek vizs gá la tá hoz már nem jut el. A gondolat -
menet az élet és szín pad kü lön bö zô sé gein ek fe lis -
me ré sé ben me rül ki: „a szín pa di szer ep lô fel van 
ment ve a kéz mo sás kény sze re alól” (35.) Ezek után 
a jel le mek egyéní t he tô ség é nek il letve ti pi zál ha tó -
ságá nak prob le ma ti ká ja ke rül vizs gál at alá, s Bentley 
vég sô so ron mind két fo galm at meg kér dôje le zi, hi -
szen ép pen a „a nagy jel lem ek rejt élyes ter mész e -
te” (Ot hello, Pha ed ra, Don Ju an, Fa ust) te szi ezen 
di cho tóm i át alka l maz ha tat lan ná. Ha Othel lót „a 
félté keny férj”, Pha ed rát „az ér zel me i nek ellenállni 
képtelen asszony” (ar che)tí pu sak ént kö ze lítj ük 
meg, ak kor csak egy – és r áad á sul meg lehe tô sen 
ál talá nos – ér tel me zést tu dunk fe lál lí tani, hi szen a 
„nagy jel le mek ta lá nyos termé sze té nek koz mi kus 
je len té se is van: az élet csu pán pis lá ko ló fény a vég -
te len söt ét ség köz epet te.” (58.) 

A dr á mai sze rep lôk nyilv án csak dial ó gu sok ban 
tud nak me gnyil vánu l ni, ami bôl – eu ró pai szem -
szög bôl kis sé megl e pô en – nem a ny elv, ha nem a 
mû vé szet egy faj ta „kár pótló funk ci ó jának” vizsg á -
la ta kö vetk e zik: az emb e rek ált a lá ban nem tudnak 
beszélni, az iro da lom reto ri ká ja ezért az ar ti ku lá lat -
lanság fruszt rá ci ó it hi va tott le ve zet ni. A befogadói, 
pszi cho lógi ai fo lya mat tár gyalá sát a dr á mák re to ri -
ká já nak (besz éd mód ján ak) tört é ne ti vi zs gá la ta köve -
ti: a drá ma mûv é szet bôl a franc ia klasszi cis ták ki -
ûz ték a lí rai sá got, a na tu ral is ták az ékesszó lást is, 
hogy a kortárs szöv e gek (a ta nul mány 1964-ben je -
lent meg el ôször) a dia ló gust is le épít sék. Az ab -
szurd drám át ép pen ezért an ti-drám a ként is fel le -
het fog ni, hiszen a Go dot-ra várva „olyas mit visz a 
drá má ba, amit nem le hetne a drámá ba vin ni.” (83.) 
Vla dimir és Est ra gon je lölt te len, ön célú nyel vi já té -
kai ugyan ak kor a drá mat ör té netb en „nem sírkövet, 
hanem ha tár köv et je len tenek.” (84.) Ben tley fel is -
me ri, hogy az ily en szöve gek a drá mae l mé le tet ön -
ma ga fe lül vizs gá la tára is ösz tönz ik, a vizsgá la tot va -
ló já ban még sem válla l ja fel. 
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E rends zer ben a szín dar ab ne gye dik as pek tusa 
a gond o lat, am ely nek de fin i á lá sa meg le hetô sen 
prob lema ti kus. Hosszú ol da la kon ke resztül bi zo -
nyít ja Bent ley a drá ma „in tel lektu á lis jel le gét”, 
amely tu laj don ké p pen a drámá k ban me gje le nô 
„eszm é ben”, „böl csess ég ben”, „víz i ó ban” fo gal -
mazó dik meg, (a sort mi is meg toldha t nánk a 
„mon da ni va ló” szó val.) A drá mákb an a gon do lat 
meg jel e né si mó d jai a le gexp li ci tebb tôl a le gimp lici -
teb big ha lad va a kö vet ke zôek le hetn ek: a pr o pa -
gan disz ti kus da ra bok, ame lyek ben azon ban gyak ran 
vissza tet szést kelt het a di daksz is2, az „esz me-drá -
ma”, amely kat e gó ria Les sing és Sc hil ler kap csán 
jö het szó ba. Ebbôl fej lôd ött ki – akár az eszme-
dráma egy fajta pa ró di á jak ént – a shaw-i for ma, 
amely  ben a sze rep lôk „csak bes zél nek.” A fô kér -
dés, hogy a drá mát al ko tó té nye zôk kö zött va lóban 
a fen ti ér tel em ben vett gon do la té-e a fô sze rep. 
Bent ley sze rint nem bizt os, hogy a rang so rol ás nak 
ér telme van, de a drám át nagy hord erej û nek ak kor 
te kin ti, ha az ál lít va la mit. 

A szín re vit el ké pezi a szín darab vizsgá la ta i nak 
utol só egy sé gét. En nek igen nagy je lent ô sé get kell 
tu laj do ní tan unk (túl azon a gon do lat on, hogy az 
írott szö veg nek valamilyen formá ban ré szét ké pezi 
az el ôadás leh e tô sé ge is), ez az al fej e zet szín ház el -
mé  le ti fej te ge tése ket tar tal maz. Leg fon tos abb nak 
azt az elô adás-de fi ní ci ó ját tart hat juk, amely az euró -
pai szem i o ti kai vizs gá la tok kiin du lá si alapj á vá vált: 
„A me gszem élye sí ti B-t, C pe dig fi gyel.” (123.) Leg -
alább ilyen re le váns nak tûn ik az, hogy ki in du lá si 
alap já vá a sz í nész fi zi kai mi vol tá nak jel en lé tét teszi. 
Más kér dés, hogy következtetései is mét pszi cho ló -
gi ai irányt veszn ek: az A(B)-C rendszert elsô sor -
ban a gyer me ki já tékf or mák le ké pe zésé nek tart ja, 
amennyi ben a gyer me kek sze rep ját é ka i ban B min -
dig va la mel yik csa lá dtag gal va ló azo nos u lást je lent, 
és ame nnyi ben ezt a já té kot csak va lam i lyen né zô 
(C) elôtt játsszák. A be fo gadó „be le ér zô-ön azo nosí -
tó technikáját” is vissza ve ze ti e gyer mek ko ri já ték -
ra: az iden ti fik á ci ós pontké nt ki tün tete tt sze rep lô -
höz ké pest a többi sze rep lôt saját csa lád unk alak -
ja i val he lyet te sítjük (Cla ud i ust apánk kal, Gert rú -
dot anyánkk al stb.) A ma ga tar tás for mák vizs gála -
tá tól lo gi ku san jut el a Mor e no ne vé hez köt he tô 
pszi chod rá má ig, amely nek lét e zé sét, va la mint te -

rá pia ként való al kal maz ha tó sá gát élet és drá ma kap -
cso latá nak legm eggyô zôbb bi zo nyí té ká nak tart ja. 

 
A de zin teg rált rend 

 
ud juk, hogy Arisz to te lész nek csak a trag é di át 
vi zs gá ló el mél e te ma radt fenn, és hogy – 
részb en eb bôl kö vet ke zô en – az új ko ri drá -

mael mé le tek mind ig fel ada tuk nak te kin tet ték a drá -
ma lehe tô leg ös szes vál fa já nak az el mé le ti alap ja it 
le fek tet ni. Bent ley öt kü lön bö zô fajt kü lö nít el; a 
mel od rá ma, a bo hó zat, a tra gé dia, a ko mé dia és a tra -
gik o mé dia, mint a drá ma fa jok le hets é ges for má ja 
azon ban kis sé eset le ges nek tû nik, ak kor is fon tos 
ezt meg je gyez nünk, ha Bent ley nem nev e zi e ka -
tegó ri ák ban megfogalmazódó el mél e tét egyetemes -
nek va gy ki zá ró lag os nak, mert a kö tet struk túr á já -
ból en nek el len ke zô je köv et ke zik.  

A me lod ráma rossz hír ne vét a sí rás hoz való viszo -
nyunkb ól kö vet ke zô nek téte le zi: me lod rá ma az, 
ami meg si rat, s a sí rást a mi kul túr ánk felt ét le nül 
el íté li, ped ig ép pen ez az a meg nyil vá nu lás, amely 
a mû vé szet ér zel mi be fo ga dását leg ink ább le he tô -
vé te szi. A me lod rá mát a drá ma kvi n tesszen ci á já nak 
ne ve zi, ez az a mû faj, ahol a drá ma i ság lé nyege a 
legra di ká li sab ban meg nyi latko zik: az ár má nyok, 
cse lek, vé let len és vá ratl an for du latok az ok az el e -
mek, am e lyek a cse lek mény el sôd leges to vább vi -
vôi, a cse lekm ény vi szont – ahogy fen tebb lát tuk – 
a drá ma i ság leg fôbb le té tem é nye se, hi szen ezen ele -
mek al kal ma zá sával ke lt he tô fel leg in kább a fé lelem 
és a rész vét. Ugyan ak kor tud juk, hogy „a vé let lenek 
hosszú so ra bi zarr ha tást tesz”, innen erednek a 
melo d rá ma tú l zá sai. A me lodr á ma esz kö ze it mi n -
den jó, „ma gasa bb ren dû” dráma is ma gá ban fog -
lal ja, (Ben tley Io nes co Kü lö nó ráját pél dául a Grand 
Gu ig nol esz köz e i nek felhasználásával jelle m zi.) 

A bohó za tot a min denki ben rejt ô zô erô szak sza -
bá lyok kö zöt ti – és ép pen e sza bá lyok mi att ve -
szély te len – meg nyil vá nu lás á nak te kinti Bent ley, s 
mint ilyet, egy faj ta tár sa dal mi te rá piára is al kalmas -
nak tal ál ja. A háza s ság in tézmé nyé nek ki csú fo lá sa 
azt az ôsi vá gyat ébr esz ti fel – és ve ze ti is le egy ben 
– ame ly a min den ki ben fel me rü lô „tisz tess ég te len 
gon do lat o kat” is táp lál ja. Ugya nak kor a bo hó zatnak 
van egy mé lyebb je len tôsé ge is: a le lep le zés ál ta -
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tartozik a pro pa gan dista szer zôk kö zé.



lános ér vény û sé ge. Ahogy a me lod rá ma a drá ma 
kvi n tesszen ci á ja, úgy a boh ó zat a szín já ték kvin -
tesszen ci áj át tes te sít he ti meg, miv el ez az atel lana 
il let ve a com me dia dell'ar te ha gyo mány a in alap -
szik, ame lye ket visz ont a sz ín ját szás „tisz ta” meg -
je lené sé nek kell tarta nunk. Az, hogy a bo hó zat ok 
„jól meg csi nál tak”, egy ben azt is je len ti, hogy egy 
olyan „ön tör vé nyû, zárt gon dol at rendsz e rû vilá got 
mu tat nak, am e lyet ré misz tô nek tar tan ánk, ha nem 
ne vet nénk raj ta.” (198.) Ez a vi lág, ugy an ak kor az 
„él ve zetek ál landó hajszolására va ló felh í vá sá val” 
fel sza ba dít ja a mû vé sze tet az er kölcs és az et i kum 
kény sze re alól, vagy is az iro da lom cél já nak a tisz -
ta él veze tet jelö li ki. 

A tan ul mány utolsó há rom fe je ze te a ma ga sabb 
rendû for mák kal fogl al ko zik, els ô ként a tragédia 
jel lemz ô it fog lal ta össze Bent ley. A va ló ság gal va ló 
szem be né zés ké pes sé ge kü lön böz te ti meg a ma ga -
sabb rendû fa jokat az ala cson yabb ren dû ek tôl, vi -
szont „e va ló ság fáj dalmat okoz, bûn tu dat ot és ret -
te gést kelt. Ha eml é kez tetn ek ben nün ket a va ló -
ság ra, fel újít ják bû ntu da tunk at és ret teg é sün ket. 
Sen ki sem örül ne ne ki, ha mû vé szetb en nyíl tan ezt 
ten nék: nem ta lál nánk él ve ze tet a fáj da lom ban.” 
(208.) A trag é dia fe la data az, hogy ezekk el az ér -
zé sek kel trak tál jon ben nün ket; ezen gon do lat me -
net lo gi ku san vég zô dik a ha lál pro b lé má ján ak fi -
loz ó fi ai vizsgá la tá val. A tra gé dia nem le het te o lo -
gi kus, hi szen a tra gé dia ma ga a ha lál lal való szem -
be né zés, míg a teol ó gia meg nyug ta tó, a dolg o kat 
„he lyük re ra kó” me tó dus sal él. A „tragi kus émely -
gés” an nak a za varn ak kö szön hetô, amely min den 
embe rt ma gá val ra gad, ha ra di kál i san kép es a való -
ság gal – va g yis vég sô so ron a ha lál lal – sz em be -
nézni. A tra gédi á ban a fé le lem ret te géssé, a rész vét 
eg yüt tér zés sé alakul, hi szen a me lod rám á val el len -
tét ben itt meg fo gal ma zódnak a lét azon kér dé sei, 
amelyektôl ez utób bi min den kö rül mé nyek kö zött 
tar tóz kod ni pr ó bál. A tra gé dia dia lek ti káj át vi szont 
az a sajá tos kettôsség ad ja, amely egy részt a tra -
gédia „vi lág ké pé ben” meg fo gal ma zó dó zava r ból, 
ká osz ból és ki isme r he tet len ség bôl és az ez en va ló 
fe lü leme l ke dés bôl áll. A fel ül emelke dés azon ban 
csak ab ban nyil vá nul meg, hogy a tra gé di ák egyál -
ta lán lé tez nek, az az konk rét for mában va ló sul nak 
meg. Sh a kes peare-t nem he lyes böl cse le ti gon dola -
tok szó szól ó ja ként érte l mez ni, mert az ô drá mái -
ban éppen az em be ri é rte lem vá lik prob le ma ti -
kussá. „A tr a gé dia a káo sz él mén yét tes te síti meg, 
és az egye düli ko z mosz, amely et a tra gi kus köl tô 
ígér het, tra gé di á ján ak a koz mo sza, amely össze kap -

csol ja a tör tén e tet, a jel le mek kel és az ésszel.” (235.) 
A ko mé dia ugya nezt a vi lág ké pet de monst rál ja, 

de úgy, hogy „a két ség be e sés nek a túl só ol da lán ma -
rad”: az az a vi lág meg isme ré sé rôl, „be la ká sá ról” az 
„eb be ne menjü nk be le” gesz tus á val a pri o ri lemond. 
Ilyen ér te lemb en még a tra gé di á nál is ha tá ro zot tab -
ban vál lal ja a bi zony tal an sá got. Bent ley ér telme zé -
sé ben a Ta r tuf fe be fej e zé se el sô sor ban nem Molière 
roy a li tá sán ak meg ny il vá nu lá sa, ha nem az „in kább 
gyor san bef e je zem ezt a víg já té kot, kü lönben nem 
lesz víg já ték” gesz tu sá nak fe lel tet he tô meg. (240.) 
A tra gé diá ban leg alább meg adatik a leh e tô sé ge an -
nak, hogy va la me lyik sze rep lôv el azo no sul junk, a 
ko mé di á ban csak a szer zô le het az ide n ti fi kác i ós 
pont. A va ló di ko méd i át te hát, Bent ley egy ál ta lán 
nem az ön fe ledt ka ca gás le téte mé nye sén ek tart ja, 
pon to sabban a nev e tés pszi cho lógi á ját vizs gál va jut 
el ar ra – a rész ben a fre u di vicc fog a lom ból mega la -
ku ló – köv et kez tet és re, amely a ne veté st el sô sorban 
va la mi meg fog ha tat lan – és épp en ezért ijesz tô – bi -
zon yos ság el ke rü lés é nek es zkö ze ként ér tel me zi. A 
ko mé dia ilyen ér tel mez é se nyil ván túl mu tat ma gán 
a ko mé dián is; a tanu l mányt zá ró feje zet a tr a gi ko -
méd ia sa já tos sá ga it tár gyal ja. 

A tr a gi ko méd ia tör té neti vizs gál a tá ból ki de rül, 
hogy a mû faj min dig is lé te zett, s hogy konk rét meg -
nyil vá nul á sa i ra vagy a „sze ren csés ki mene tel lel (az -
az meg bocs á tás sal) vég zôdô tra gé dia”, (ebbe a ka -
te gó ri á ba ille sz ti Bent ley a Le ar királyt és a Hom burg 
her ce gét), vagy a „szer en csét len ki me ne te lû ko mé -
dia” (Mo lière de us ex ma chi ná val vég zôdô da rabjai, 
vagy Ibs en Vad ka csá ja) meg ha tá ro zás ad ha tó. A tra -
gik o mé dia te kint he tô a mo dern vi lág zav art, ambi -
va lens viszonyait le kép e zô mû vé szet adek vát mû -
fa já nak. A kö te tet zá ró gon do latm e ne tek – szá -
munk ra me gint cs ak ide gen me tódu s nak meg fe le -
lô en – egy faj ta mo rá lis tanul ság fel állí tá sá val fogl al -
koz nak: a bosszú nak, igaz sá gos ságn ak és meg bocsá -
tás nak, mint a min den na pi élet ün ket meg ha tá rozó 
té nyez ôk nek a tra gi kom é dia cse lek mény-ele me i vel 
va ló megfe lel te tése a mûfaj tá r gya lá sát me tafi zi kai 
össze függés-rend szer be he lyezi. Vé gül a hit és a re -
mény fo gal mai azok, ame lyek hez Bent ley – igaz 
impli cit mó don – ra gasz ko dik, s a ko rtárs drá mák -
ban ép pen e fo gal mak el ve té sét te kin ti ez en fo gal -
mak legm eggyô zôbb bi zony í té ká nak. 

Bentley-t tehát te kint het jük a lib e rál-hum a nis -
ta mû vé szet-szem lé let eg yik végsô vé delm e zô jé nek, 
és ilyen ér te lemben bi zo nyo san tal ál hat nánk ta lál -
ko zási pon tok at a ké sô-mo dern ség klasszi ku sai nak 
világszemléletével is. Gon dol hat unk to váb bá az 
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ame rikaiak pu ri tán ha gyo má nya i nak ha tá sai ra is. 
Két ség kív ül ne hez en tu dunk az o no sulni Bent ley 
ilyen jel le gû gondo lat me net e i vel, ugya nak kor re -
le vánsnak kell tarta nunk, hogy Bent ley az zal, hogy 
– ahogy ezt a tra gé di át il let ve a ko mé diát tár gya ló 
fe jez et ben láttuk – a vi lá got ki is mer he tet len nek, 
dez in teg rált nak tét e le zi, és ho gy drá mák „mû vé szi 
ér té két” at tól te szi füg gô vé, hogy mennyi ben köz -
ve tít ik ezt a vil ág ké pet, olyan uta kat je löl ki, ame -
lyek to vább gon dol á sa e lve zet het a poszt mo dern -
ség fi lo zó fi á já nak és mû vész et szem lé le té nek pre -
misszá i hoz. A nyel vi ség prob le mat i ká ja is meg jele -

nik a mû ben, a witt genst e i ni gon do lat azonban nem 
vá lik olyan szin ten tu dato s sá, mint ahogy ezt 
posztst ruk tu ra lis ta ho ri zont ból e lvá r nánk. „A ka -
te gó ri ák a ká osszal kö tött kompr o misszum ok” – 
mond ja Bent ley, de még hisz ab ban, hogy ha „is -
mét érint ke zés be lép ünk a ká osszal, és megvi zs gál -
juk, va jon az adott komp rom isszum mi lyen ká -
rokat oko zott”, ak kor a vizs gá la tunk ere d mé nyei a 
ká osz meg is me ré sét seg í tik elô. (249.) 

 
 

Le po sa Ba lázs
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