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Abszurd dráma és Örkény István 

Bozena Kojro (Varsó) 

..."Abszurddal akart felrózni, abszurddal ébreszteni, abszurddal mint 

kóbitószerrel halucinációs állapotba bevinni" - igy irt a kiváló lengyel köl-

tő Mieczyslaw Jastrun, a lengyel irodalom v:lágháboruk közötti korszaká-

nak egyik legérdekesebb alakjáról, Stanislaw Ignacy Witkiewiczről. 

Ezek a szavak illenek az abszurd drámairás elemzésének kontextusában is, 

amelynek kezdetei az ötvenes évek elejére esnek. Amikor ezt a jelenséget 

mind Lengyelországban, mind Magyarországon kivánjuk tanulmányozni, bi-

zonyos egyenlőtlenséget óllapithatunk meg, amelynek sok általános és egye-

di oka van. A dolgozat más szempontjai miatt ezeket az okokat mellőzöm, 

helyette az abszurd szinház nagyon rövid meghatározását, szerkezeti és sti-

lisztikai elveit szeretném megfogalmazni, valamint Örkény István, az ab-

szurd drámairás magyar képviselőjének tömör elemzését Lengyelo rszágban az 

abszurd drámának és ezzel erősen összekötve a groteszk irodalom irányzatá-

nak gazdag hagyománya van, amely a XX. század első feléből származik 

- elég csak olyan neveket fölsorolni, mint Bruno Schulc, Stanislaw Ignacy 

Witkiewicz, vagy Witold Gombrowics. Ezen irók műveinek kétségtelenül 

nagy hatása  volt a lengyel abszurd drámairók művészeti egyéniségének ala-

kitására, főleg Tadeusz R.zewicz és Slawomir Mrozek alkotósaira. Egyszer-

smind jól eló'készitették a lengyel olvasót és nézőt az ilyen tipusu iroda-

lom befogadására.  Tehát  ennek a dramaturgiának az alkalmazását a len-

gyel' közönség megértése sőt lelkesedése kisérte. 

Másképpen és más országokhoz képest jelentős késéssel alakult ez a folya-

mat Magyarországon. Itt az abszurd szinhóz térhóditása csak az 1967. év 

óta kezdődött, amikor a szinpadon megjelent Örkény a később vilóghirü-

vé vált, Tóték cimü művével. Ezt a darabot sok országban bemutatták, 

többek között Csehszlovákiában, Finno rszágban, Franciaországban, Dániá-

ban, Görögo rszágban, Hollandiában, az Egyesült Államokban. Mészöly 
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Mikl(s korábbi ilyen jellegű törekvéseit a magyar közönség értetlenül fogad-

ta. A groteszk erősen fejlett hagyományainak hiánya valamint az operett 

kultusza Magyarországon nem teremtett kedvező hangulatot az ötvenes évek 

szinházi avangardja számára, pedig ekkor irta Samuel Beckett "Godotra  

vá rva" cimU darabát a vilógszinpad történetében igazi forradalmat váltva 

Ici és megteremtve az abszurd szinház terminusának külön fogalmát. A ter-

minusnak a megalkotója, a kiváló kritikus és drámairó Martin Esslin, "The 

Theatre of the Abszurd"  cimU hires könyvében ezt irtas "Az abszurd szin-

hóz azoknak a módszereknek az egyike, amellyel méltóságteljesen szembe le-

het nézni az univerzummal, azzal az univerzummal, amely meg lett foszt-

va mindattól, ami régen az emberi élet lényege volt;  megfosztva a minden- 
. 

ki által elfogadott integráló elvtől, kaotikussá, céltalanná, abszurddá vált." 

Az abszurd drómairók közös célja a világ őrültségének, az ember értelmet-

len szerepének, a civilizáció esztelen tempójának megmutatása volt. Mind-

az, emi körülvesz bennUnket, tehót az eszmei zUrzavar, a szó-, fogalom- és 

tekintély-devalváció, az emberiség teljes megsemmisitésének a fenyegetése 

(nota bene:  katasztrofizmussal már tele vannak Witkiewicz művei is), a jö-

vő szempontjából szélsőségesen pesszimista tételek teljes komplexuma, az a-

lapot, kezdőpontot jelentik a szinházi víziók megvalósitósóban, amelyeket 

egyes szerzők különböző módokkal oldanak meg. A rendkivüli nyugtalani-

tó tartalom megkivánta  ábrázolás következménye egy uj forma a szokásos 

szinházi alkotás hagyományos módszereivel élesen ellentétes kifejezési mód 

keresése lett. 

A bemutatott világ alakjainak uj fajta kreációja mindenek előtt a groteszk, 

időnként a paródia felhasználásában  állt, tehát  a realista konvenció jelleg-

zetességeit háttérbe szQritQtta, vagy csak mint UrUgyet használta, irreal's , 

de  egyuttal az elképesztéstől távolálló kép szerkesztéséhez: és éppen ebben 

különbözik a két háboru közötti groteszk dráma az abszurdtól. A groteszk 

dráma fő célja a polgár pJckaszlósa, a közönség sokkolása, az abszurd 

dráma csak felhasználja ezeket az elemeket egy végső tragikus filozófiai 
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mondanivaló kifejezésére. Az rányok meginogtak, a szinházi előadás hagyo-

mányos elemeit vagy teljesen elvetették vggy módositottók. 

Az abszurd dramaturgia egyik célja a néző kényszeritése ar ra , hogy birólja 

a bemutatott képet.i  Ez csak abban az esetben lehetséges, ha a néző nem 

azonositja magót a dráma hőseivel. Ehhez nagyon kedvező a groteszk, mert 

a befogadó, aki gyakran rémülettel vegyes nevetéssel figyeli az előadásban 

résztvevő alakok tevékenységét, ugyanakkor távolságot érez irányukban és 

tulságos kételyek nélkül birálja a banális nézeteket, rossz szokásokat, tét-

len életeket. De sokszor tudatára ébred majd, hogy ezek az ő nézetei, szo-

kásai is, és hogy ő szintén ezt a tétlen életet folytatja. 

A cselekmény lineáris fejlődésének hagyományos elve sincsen meg az abszurd 

drámában, amelyben főleg drámailag egyenrangu jelenetek szerepelnek, mert 

nem ez a fontos ami majd lesz, csak az, ami a jelen pillanatban történik. 

A néző r6 van kényszeritve a hősök szövegének, a cselekmény pillanatnyi-

lag bemutatott szituációjának azonnali értelmezésére. 

Az abszurd szinház nyelvi rét•sgének is nagyon fontos szerepe van. 

lonesco ezt irta: "Megtámadni az elöregedett nyelvet, nevetségessé tenni és 

ezáltal rámutatni a határaira és elégtelenségére, megkisérelni, hogy szétre-

pesszük, mert minden nyelv elhasználódik, elmeszesedik, kiurül; megkisérel-

ni, hogy megujitsuk, hogy ujra feltaláljuk, vagy egyszerűen kibővitsUk: ez 

minden "alkotó" feladata, aki éppen ezáltal ér el a dolgok szivéig, az élő, 

mozgó, mindig más és egyben mindig azonos valóság szivéig... 

A nyelvet megujitani annyit jeleht, mint megujitani a világ fogalmát, a vi-

lág szemléletét." 

Beckett, lonesco, Arrabal drámáinak még egy alkotási jellegzetessége van: 

az értelmezhetőség nyiltsága. A szerző nem fogalmaz kész megoldásokat, de 

szuggerál, sugalmaz bizonyos következtetést, illetve azt jelzi, hogyan le-

het az általa szerkesztett vizió értelmét és fontosságát kitalálni. 

Mint már emlitettem, az abszurd drámairók kedvenc stilisztikai eszköze a 

groteszk, amelynek gazdag hagyománya van a világirodalomban. A kezdetei 
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megtalálhatók már az ókorban (Arisztophanész), de felvirágzása a XX.század-

ra esik. Mivel maga a kategória sem kellőképpen tisztázott, s eddig nem si-

került egyértelmü meghatározását adni, ezért a groteszk lényegét leiró mó-

don fejezzük ki. Zdzislaw Jarzebski ezt állitja: "A groteszk különböző ösz-

szehasonlithatatlan terek vagy elemek kereszteződéséből, különböző értékek 

drámai összeütközéséből, decentralizáló s egy .ránt központositó irányzatokból, 

kétértelmüségből, a megoldás felé való törekvés kétféleségéből következik." 

Ezenkivul a groteszk hálás stilisztikai eszköz a lét nyugtalanságának kifeje-

zésére, omikor el szeretnénk kerülni a haszontalan pátoszt. Tehát nem fur-

csa az, hogy sok mai iró nyult ehhez az alkotó átadás frissebb, világosabb, 

szuggesztivebb formáinak keresésében. 

Örkény István tapasztalatai ezen a terUleten voltaképpen iró pályájának a 

kezdeteivel azonosak, és annak ellenére, hogy különféle stilusokban próbál-

kozott irni, de végül irói mesterségének gyöngyszemeitől az egyperces no-

velláktól kezdve a groteszk elveihez tért vissza. Szerencsére nem lehet el-

helyezni Örkényt semmilyen határozott irodalmi csoportban, belenyomni va-

lamilyen kategóriába. A Mocskajóték  szerzője mint magányos alkotó áll 

előttünk, akinek nincs elődje és nincs utódja. Az ilyen megállapitásban bi-

zonyos analógia von, amely a lengyel prózairó, költő és drámairó Tadeusz 

Rózewiczre vonatkozik. A lengyel irodalomban Rózewicz külön jelenség, a-

kit nem lehet beskatulyázni, aki sajátosan keserU, űrült és egyben az em-

ber  bölcsességben bizó filozófiát. teremtett. Rózewicz és Örkény irodalmi 

munkásságát láthatatlan vonal köti össze, amely humanista világnézetük ha-

sonlóságából származik. Örkény abszurd darabjainak jellegzetessége a láza-

dás az ember kegyetlen, értelmetlen tettei ellen, az öregek lebecsülése el-

len, a buta kifejezések ellen, a látszólag magasztos ideOk ellen, gz eKiIL 

lenség ellen 9 "vérzivgterekbgn", Mégis, blzgnyes eptlmiíme3, ez embef 

méltóságába vetett bizalom sugárzik belőlük. Elég emliteni Tót groteszk, 

kétségbeejtő tettét, omikor az őmagyot darabokra vágja, vagy Pistit, aki 

a helyzetet nerc ismerve a kivégző szakasz elejére áll és az utolsó pillanat-

ban a holálraitéltek sorába megy át. 
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Ez a második példa veti fel a következő, érdekes, lélektani-filozófikus 

problémát, amely főleg a Pisti a vérzivatarban cimü darabban szerepel. 

Ez az ember tudathasadásónok, többrétegü `telkének a kérdése, aminek 

nincs köze a szkizofréniához, az én patologikus kettéosztódásához. A jó 

és a rossz, a szeretet és a gyűlölet finom egyensulya valamint ezeknek 

az értékeknek vclamennyi árnyalata, amelyek normális körülmények kö-

zött nyugodtan müködnek az átlagos embernél, válságos pillanatban meg-

inoghatnak és senki nem tudhatja, milyen irányba. Örkényt ez a pszicho-

lógiai probléma nagyon izgatja, bemutatja a személyiség többréteguségét, 

ezeknek a rétegeknek az összekötőit és különböző "egyéni életüket" is. 

Mind ez legjobban tótszik Pisti alakjában. 

Az ember bonyolult jellemének pontos leirása csak a XX. században tör- 

tént meg, és megállcpithatjuk, hogy ennek kapcsolata van a mai civili-

záció különös- állapotával, valamint Freud filozófiája némely nézetével, 

amelyet kiinduló pontnak tartunk. A fenti megállapitás jó példa arra, hogy 

Örkény mUveinek erős kapcsolata van egzisztenciális filozofióból szárma-

zó abszurd szinházzal. 

Mmikor összevetjük Örkény drámáinak tartalmát a formával, világo-

san látjuk  azt, hggy a tartalmi réteg dominál és a szerző majdnem aszke-

tikus, de drámai elemeket sem nélkülöző műveket törekedett szerkeszteni. 

A darabok szinpadi utasitásai (a Tóték-ot kivéve) olyan diszletet sugallnak, 

amely  alá  van rendelve a szónak és nem diszitő célt szolgól. Egyes disz-

leti elemek a szinvilágot a kifejezőrendszerbe kapcsolt jelek értelmében 

hatnak. 

Örkény mUveinek cselekménye a látható általánositások ellenére a konkrét 

magyar valóságban játszódik. A szerző szerint mégsincs ennek nagyobb je-

lentősége, mert ugyanugy bárhol történhetne. Ezzel a modern drómairás 

egyik ősére, Alfred Jarryre hivatkozik, aki az "Ibü király" bemutató jón 
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ezt mondta: "Történik Lengyelországban vagy sehol". Örkény ezt a mönda-

tot átalakitotta mondván: Történik Magyarországon  azaz mindenhol". Az 

absztrakció, a szinházi előadás klasszikus elveinek szabad kezelése a szer-

zőnek azt a lehetőséget adja, hogy a darabkoncepció alapvető, lényeges 

problémáját mutassa meg. Örkény sokszor a néző képzeletére hagyatkozik, 

amikor a hagyományos dráma elemsokaságáról és látványosságáról lemond 

és a szó hatására összpontosit. Nagyon fontos  számára  a szituációk össze-

állitása és a szinészek értelmezési lehetőségei. 

Örkény mind a három, Lengyelországban bemutatott művét a közönség na-

gyon jól fogadta; A Tóték és a Pisti a vérzivatarban cimU darabjait csak 

a fővárosban vitték szinre, a Macskajátékot pedig még öt más városban. 

Ez a tény jól tanuskodik arról, hogy Örkény muvei nagymértékben egyete-

mesek, hogy a magyar kultura szempontjából idegen nézővel a kapcsolatot 

meg tudják találni. 

Örkény irósmUvészete p rovokál, nem hagyja a nézőt közömbösnek, kény-

szeríti kritikai szó és gondolat formálására. Hogy milyen ez a bírálat, 

negativ vagy hizelgő, nem tűnik fontosnak. 


