
In honorem Bécsy Tamás 70.  
Szerkesztette: Hanus Erzsébet.  
Zalaegerszeg, Reflex Színpad a Mûvészetért 
Alapítvány, 1998. 210 p.  

 
ud o mány és bá torság a nagy ság két össze -
te vô je. Ha lha tat lan ok lé vén, hal ha tatla n ná 
tesznek. Annyit érünk, amennyit tudunk, s 

a bölcs min den re ké pes. Is me re tek hí ján út ta lan a 
vi lág. Hozzá ér tés és erô: szem és kéz. Bá tor ság nél -
kül meddô a tu dom ány.” Bal tas ar Gra ci án bölcs és 
tanulságos gon do la tát vá lasz tot ták a szer kesz tôk a 
kö tet mot tójá ul. Te li ta lá lat. 

Bécsy Ta más 70. szü le tés nap ja al kal mából bará -
tai, kollé gái, tan ít vá nyai ta nulmá ny gyûj te ménnyel 
kedv es ked tek a mes ter nek. A Pé csett megjelent kö -
te tet Arany-Hor váth Zsu zsa, Bô sze Ka ta lin és Kiss 
Ber na dett köz re mûk ö dé sé vel Han us Er zsé bet szer -
kesz tet te, aki a pro ló gus ban utal az írá sok jel le gére: 
egy ré szük „el mél ke dô vagy tör té ne ti szem pontú 
meg köz e lí té sû”, más ré szük „in kább ba rá ti és ta -
nít vá nyi tisz te let bôl író dott, személye sebb in dít ta -
tá sú ak és han gú ak”. (Kiv é te les alkalmakkor nem is 
il lik aján dék ba pu sz tán „száraz” tu dom á nyos szö -
veg ek hal ma zát ad ni. Az ün ne pi kö szön tés hez vi -
szont sok kal igé nye sebb szer keszt ôi mun ka du kál.) 

Bécsy Ta más az Új ma gyar ir o dal mi le xik on 
meg  ha tá ro zá sa sze rint iro dalo m tör té nész, esz té ta, 
fô ku ta tá si te rü lete a drá ma esz té ti ka. A pro fesszor 
több száz ír á sá val me gúj í tot ta a drá ma- és szính áz -
el mé le tet. Ered mé nyes és tisz te let re mél tó tel je sít -
mé nyét a kötet vé gén ta lál ható pub lik á ci ós jegy zék 
is biz o nyít ja: ti zen né gy önálló kö tet, ta nul mány -
 kö  tete k ben me gje lent mun kák, 133 kü lön bö zô fo -
lyó i ratban meg je lent írás és 192 krit i ka. Eh hez a 
ha talmas él e tmû höz, so kszí nû te véke ny ség hez mél -
tó a köt et ben sze rep lôk impo záns név sora. 

Bécsy Ta más elôtt tisz te leg nek, ak ik kel eg ye te -
met/tan szé ket szer ve zett, fo lyó i ra tot szerke sz tett, 
aka dé miai szak bi zott ságb an dol go zott együtt: Ri toók 

Zsig mond az MTA I. osz tá lyá nak el nö ke, Kul csár 
Sza bó Ernô ak a dé mi kus, Fe renc zi Lász ló, Kab de bó 
Ló ránt, Thom ka Be á ta pro fesszor, Szék ely György, 
Kerényi Fere nc, Nagy Imre, P. Mül ler Péter dráma- 
és szín ház tört é nész. S kö szönt ik azok a már is ne ves 
és je les ku ta tók, akik et ne gyed szá za dos ok tató mun -
ká ja alatt ta ní tott és/vagy a tud o mány ter ü let re von -
zott: Jákf al vi Mag dolna, H. Nagy Pé ter, Jankovits 
Lász ló, Me kis D. Ján os, Kiss Gab ri el la. 

A ta nulm ány gyûjt e mény nyi tó da rab ja Kul csár 
Sza bó Ernô A megértés mint fel adat és tör té nés cí mû 
el mél e ti írá sa. Ga dam er herme ne u ti káj á nak köv et -
kez tet é sét („va la mit meg ér teni min dig csak val a mi -
ként lehe t sé ges”), Ja uß gondo la tát („alig ha van 
olyan fél re ér tés, ame ly ne va lame ly akart me gér tés -
nek vol na a kö vetke z mé nye”), Hu m boldt vé lem é -
nyét („mind en meg ér tés egy ide jû leg min dig meg-
nem értés is, min den gon do lati és ér zelmi össz hang 
sz ét vá lás is”) is merte t ve és össze vetve sa ját ér tel -
me zé sét fog al maz za meg: „...ha [...] az esz té ti kai 
tapa sz ta latn ak nem csak abban van kü lön le ges sze -
re pe, hogy eg ye dül ké pes megs zün tetni múlt és je -
len antro po ló gi ai el vá lasz tott ság át, ak kor kö nnyen 
be lát ha tó, mié rt van a fen ti ér te lemben el sôd le ges 
köz ös ség kép zô funkc i ó ja is. A törté nô meg ér tés er -
re a ta pasz ta latra vo natko z tat va abban a tel je sít -
mény  ben ré sze síti te hát az ir o da lom értelmezôjét, 
hogy köz rem û köd het ama foly a mat ki telje sí té sé -
ben, ahol a – ter mé sze te sze rint min dig rep resszív 
– to ler an cia mél tány lás ba, a puszta kom mu ni ká ció 
pedig embe ri köz lés be ford ul át.” (16.) Kul csár Sz -
a bó Heid eg ger me ta fo rá ja alap ján – „mind en ki kü -
lön té ved el, de ugyan abb an az er dô ben” – úgy vé -
li, a her me ne u ti ka fel ada ta az, hogy „a má sik at úgy 
se gít se hoz zá az ö nmeg nyil ván í tás hoz, hogy kö z -
ben sem tév e dés hez, sem ped ig az ide gen ség hez 
va ló jogát ne von ja meg tô le.” (16.) 

Kabd e bó L óránt Mû for dítás és/vagy in ter textu a -
li tás cí mû ta nul má nyában a Bibl ia-be fo gadás so rán 
föl me rülô át íráso kat vizs gálja a mode rn iro da lom -
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ban. „Az »én KAS SÁK LA JOS« va gyok vagy az Esz -
mélet han gsú lyos an ki mon dott én-jei, avagy a stir -
neri ujj mu ta tás ra ala ku ló Sza bó Lôr inc-i Az Egy 
álm ai, vagy a Fûz a tó par ton gr am ma ti kai labi rin tu -
sá ból ki emel ke dô én-alany mind an nak a tu datá l -
la  pot nak a po ét i kai de fi níc i ói, ame ly ben a ha gyo -
má nyos, sok eset ben bib li ai szö vegek ál tal test e töl -
tôdô vál asz tékkí ná lat meg jel en het.” (27.) Ka b de bó 
az „Ego sum Via” alak zat je len lé tét vizsgá l ja a 20. 
szá zad lír á já ban. A ké r dés felv e tés re a Bib li á nak a 
mo derni tás ban be töl tött sze re pe és ál lan dó „há ttér-
je len léte” ad ok ot. 

Euri pi dész tró jai tr i ló gi ájá nak harm a dik da rabjá -
val, a Tró jai nôk cí mû drá má val fogl al ko zik Ri to ók 
Zsigm ond. A da ra bot a ku ta tók el lentm on dá sosan 
ér tel mezték az idôk fo lyam án, de ab ban egye tér -
tet tek „ki csik és na gyok”, hogy a szer zô leggyen -
gébb mûv ei kö zé tartozik. Ri to ók Zsig mond ös sze -
ve ti az ed di gi bí rá la to kat, és egy má sik vi tás kér -
dés re ke res vál aszt: va jon össze függ-e a tr i ló gia há -
rom ré sze? A szer zô kö vetke z te té se szer int igen, hi -
szen ne mcsak tem a ti ka ilag folytatja az el sô da ra -
bot, han em an nak prob lem a ti ká ját bont ja ki és vi -
szi to vább, egé szen a vég sô kö vet kez mé nye kig. Bi -
zony í té kai kö zött Ri to ók Zsig mond egy olyan 
mozzanatra utal, amely re eddig még nem fi gyel tek 
fel a ku tat ók: „mik or Pa ris az el sô da rabban él et -
vesz él y ben ér zi ma gát, Zeus Her ke i os ol tár á hoz 
men e kül, ott ak ar ja ôt He ka bé meg öl ni. [...] Pa rist 
vé gül nem ölik meg, de az agg Pri a most, mint azt 
a har ma dik dar ab mind járt az ele jén el mond ja, 
ugya nen nél az ol tárn ál vág ják le.” (46.) Az is mét -
lés nem ha tás va dász, nem csu pán a jól be vált 
dramaturgiai fo gás új ra alk al ma zá sa, ha nem a foly -
ta tás el té rô voltát hi va tott ki eme l ni.  

A szín ház zal (is) fogl al ko zó pá lya tár sak kö zül 
töb ben rö vi debb lé leg ze tû írás sal sze re peln ek. Eg -
ressy Gá bor bécsi ú tjá ról szól Ker é nyi Fer enc A ré -
gi Burgt he a ter egy ma gyar sz í nész sze mé vel cí mû 
munk á ja. Szé kely György ku ta tá si kon cepc i ót és 
ter vet, kor sza kol ást ja vas ló össze fog la lást ír (Szce -
ni kai mû vé sze tünk tör té ne tének al a pkér dés ei). Fe -
renczi Lá sz ló Vol ta ire és Sha kes pe a re kap csol a tá -
nak né hány di menz i ó ját vi l lant ja fel. A Vesz pré mi 
Egye tem Szín ház tu do má nyi Tan szé kén Bécsy Ta -
más tan szék ve ze tô-ut ód ja, Na gy Im re Az ön sze re -
tet dr a ma turgi á ja címm el Ungvárnémeti Tóth Lász -
ló Nárc i szá ban elem zi a sze rep lôk köz ti vis zo nyo -
kat. Vég kö vetke z te té se sze rint „Kat o na Jó zsef ki -
vét e lé vel e drá ma fô hô sé hez ha sonló an több ér tel -

mû és en ig ma tikus fi gu rát és az e mû ben ta lál ható -
hoz fog ha tó an ré teg zett drá mai vi szony rend szert 
nál unk az 1810-es évek ben nem for mál tak.” (76.)  

Vesz tett il lú zi ók – két vál toz at ban cím mel Szen di 
Zolt án össz eha son lí tó iro dal om tör tén e ti ta nul -
mányt írt. Munk á já ban be mut at ja, hogy Kornis Mi -
hály Kör ma gyar cí mû mûvé nek ez red vé gi, széte sett 
vi lág  ké pû hô se i ben a fin de siècle élet ér zé sé tôl át -
ha tott Schnitz ler-dr á ma, a Kör tánc fi gur ái mi kép -
pen tük rö zôd nek. 

H. Nagy Pé ter azt ku tat ja, hogy „szink ronba hoz -
ha tó-e a kor társ ma gyar dráma eu ró pai kon tex tu -
sá val” (Sze rep ek új ra osztá sa), Het e si Ist ván Tur ge -
nyev és Pe te lei „össze kap cso lódá sát”, a ha gyo mány 
és be fog adás Ga da mer ál tal je lzett össze füg gés ét tárja 
föl. Me kis D. Já nos Cse lé nyi László köl té sze tér ôl ír 
(Sze ri a lit ás és in tert ex tu a lit ás), So mos Ró bert Pa u ler 
Ákos es z té ti káj á nak mód szer ét mu tat ja be.  

A sze mélyese bb hang vé telû ír á sok so rát Bô sze 
Kat a lin írá sa nyitja (Egy ta nít vány fel jegy zé sei). Merô 
Béla re n de zô vissza emlé ke zé sé ben fe lel eve ní ti sa -
ját éle tének meg ha tá rozó pont ja it. A fo r du ló pon tok 
term é sze tesen össze füg ge nek Bécsy Ta más sal. 

Ba ko nyi Ist ván iroda lom tör té nész, kri tik us az 
„energ i kus, el mé le ti leg ki vá ló an fel ké szült, su gár -
zó ta ná re gyé ni sé get” jel lemzi. Bécsy „ol yan ember, 
aki nek mun kás sá gát a tu do mány os tárg yszerû ség, 
a »töb bes szám elsô sz e mély« jelle m zi. [...] Olyan 
ta nár, akin él a rá ció volt az el sôd le ges, ám ér zelmi -
leg is ki vé te le sen hato tt min den kire. (189.) [...] 
Sokak ne vében mond ha tom, hogy szem lé let mó -
dot, a kuta tás tisz tes sé gén ek szem elôtt tar tá sát, a 
foly to nos munka be csül e tét kap tuk Bécsy Ta más -
tól.” És persze a színes egyéniség, az élet s az emberi 
kapcsolatok iránti fogékonyságot. (191.) 

Tö re ki At tila dr a ma turg tol lá ból szár ma zik a kö -
szöntô kö tet utol só írá sa. A Bécsy Ta mást ól idé zett 
„meto di kai” arany sza bály zár szó nak is be vált vol -
na: „Ké rem, a mag yar szak nem svéd asz tal, hogy 
azt za bá lunk ró la, ami jó le sik; itt min dent el kell 
ol vas ni”. (192.) 

Az In ho no rem Bécsy Tamás 70. cí mû mun ka ta -
nul mány kö tet és ajándék, kö szön tés és tisz telg és, 
tu do má nyos hely zet je lent és. Az ün ne pi asz tal ra 
min den ki igye ke zett az al ka lom hoz il lô ínyenc sé -
get tá lal ni. Még a könyv ügyet lens é gei, fé sü let len -
ségei, hi bái és hi án yos sá gai is bo csá na tot nyern ek 
a szü le tés napi sü r gés-for gásb an. 

 
Gaj dó Ágnes
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