Az abszurd dráma elmélete
Martin Esslin könyve magyarul

Egy bizonyos: az abszurd színházzal elkéstünk. Mikor jelentkezett, nem is hallottunk róla,
később mumusként emlegettük, és csak jóval
azután, hogy az abszurd színház, mint egységes,
újító jellegű „mozgalom" túljutott virágzó, alkotó
szakaszán, kezdtek nálunk meg-jelenni (még
mindig inkább csak nyomtatásban) maguk a
darabok, végre hivatkozási alapot szolgáltatva a
róluk, értékükről, jelentőségükről vitázóknak.
Éppen ezért nem foglalkoztunk az abszurd
dráma elméletével sem, s nem vált ismertté
nálunk Martin Esslinnek az abszurd dráma
főteoretikusának angol nyelvű részletes, elemző
és értékelő tanulmánya, melyet világszerte
csaknem annyira idéznek, mint magukat a műveket. Most, amikor a Korszerű Színház kőnyomatos kiadásában magyar nyelvű válogatás
jelent meg Esslin művéből, rezignáltan állapíthatjuk meg, hogy a könyv késése nálunk sajátos
módon megkettőződött. Egyrészt mert hét év telt
el az eredeti mű és a magyar nyelvű válogatás
megjelenése között, s ez a hét év új áramlatok
megszületését és a politikus színház reneszánszát
hozta; másrészt viszont a pillanat, amelyben a
könyv született, már a dráma tető-pontját, tehát
szükségszerűen a felfelé ívelő szakasz végét jelzi.
Ez az, amiről Esslin még nem ad számot
magának, hiszen egy „új és még fejlődésben levő
színpadi konvenció"-ról beszél, és mindvégig
meg van győződve arról, hogy az abszurd dráma
privilegizált, meghatározó helyet foglal el a XX.
század drámairodalmában, mint „saját korunk
minden jel szerint legsajátosabban reprezentatív
magatartásának tükröződése". Hét év távlatából,
a tények bizonyítékaival kezünkben, persze már
könnyebb megállapítani, hogy mire Esslin
megírja művét, ennek a műfajnak már minden
jelentősebb, de feltét-lenül minden tiszta típusú
(azaz Esslinnek a valóságos abszurd drámákból
elvont, „a posteriori" kidolgozott elveinek
leginkább megfelelő) darabja napvilágot látott.
Esslin tehát, mikor megérzi az igényt az új
konvenció érték-mérőinek és kritériumainak
meghatározására, és ezt könyvének céljául tűzi
ki, már egy lényegében lezárt perióduson belül
dolgozik, amelyet legjobb alkotásai már
meghatároztak. Módszere: e művekkel, belső
törvényeikkel és mondanivalójukkal (vagy
mondanivalóhiányuk
kal) való teljes és kritika nélküli azonosulása
pedig lehetővé teszi számára, hogy azok közös
vonásait abszolútumként elfogadva könnyűszer-

rel általánosítsa.
Mégis, ha a tény, hogy kijelentéseit egy
áramlat összes elismert és sikeres művére alapozhatja, meg is könnyítette munkáját, számunkra viszont azzal az előnnyel jár, hogy Esslin
művében az abszurd drámának nem egyik
elemzését kapjuk, nem egyszerű hozzá-szólást a
műfaj néhány problémájához, hanem a teljes
abszurd színház kimerítő történeti és formai
áttekintését, valóságos tankönyvét, „színházi
kalauzát". Esslin megismertet az írókkal,
végigvezet
műveiken,
elemzi
művészi
eszközeiket. Ennél aztán körülbelül meg is reked:
míg műve első, az egyes szerzőkkel foglalkozó
részében a tartalmi és szövegelemzések mellett el
tudjuk fogadni általános jellegű ki-jelentéseit is,
mert az egyes konkrét művek viszonylatában
igaznak
bizonyulnak,
sőt
ezek-nek
a
kritériumoknak a kiterjesztését is mind-addig,
amíg az abszurd drámára, tehát egyetlen
történelmileg és társadalmilag meghatározott
életérzést kifejező műfajra vonatkoznak, már
nem tud meggyőzni, mikor az abszurd jelentőségét tárgyaló fejezetekben, a dráma szöveges kereteiből kilépve, ezt a világképet alapvetően emberinek és szükségszerűnek, ezt a drámát az
egyedül üdvözítő műfajnak ismeri el. Az abszurd
drámaírók ugyanis „az élet alapvető szituációival, alapvető alternatíváival", azaz „az
emberi állapot végső realitásaival, élet és halál
elszigeteltség és emberi kapcsolatok viszonylagos kevés számú alapvető problémáival" foglalkoznak. Csakhogy - és ez ugyanebből a fejezetből derül ki - nincs ilyen probléma, mert
alternatíva sincs, az élet csak várakozás a halálra, akár lázadás, akár belenyugvás formájában, az
emberi „kapcsolatoknak" pedig éppen az
elszigeteltség a lényegük. Az abszurd dráma
szerepe éppen az, hogy az emberben ezt tudatosítsa, és megszabadítsa a bizonytalanság szorongásaitól. Esslin azonban magától értetődő-nek
tartja azt is, hogy az ember, miután helyzetét
felismeri, abba automatikusan bele is nyugszik.
Pedig ez csak az abszurd dráma öntörvényű
világában van így, amelynek lényege éppen „az
egyén képtelensége, hogy befolyását erre a
bonyolult és titokzatos gépezetre (a világ-ra)
érvényesítse", és még ott sem általános ér-vényű.
Hogy másik út is lehetséges, azt éppen az
abszurd dráma nyomában járó, annak mű-vészi
eszközeit felhasználó drámák bizonyítják,
amelyek a konkrét szituációk abszurditásán

alapulva a belenyugvó felismerés helyett a felrázó felismerést akarják kiváltani közönségükből
(gondoljunk pl. a „Hurrá Ameriká"-ra). Ez
azonban már „politikus" színház lesz, Esslin
pedig az abszurd színházat eleve »nem elkötelezett, a lélek mélységeit kutató, politika-ellenes
színház"-ként határozza meg, még akkor is, ha ez
megakadályozza abban, hogy Beckett és Ionesco
között tartalmi különbséget lásson, sőt teljesen
kizárja az olyan drámaíró szerepeltetését, mint
például Mrozek.*
Ebben határozható meg Esslin elemzésének
alapvető fogyatékossága: egy konkrét helyzetből
született műfaj néhány reprezentáns darabjának
sajátos formai és tartalmi elemeit absztrahálva,
most már mint univerzális kritériumokat akarná
elfogadtatni. Önmagának is ellentmond pedig,
mikor a konkrét társadalmi helyzet szerepét
tagadja, hiszen az abszurd hagyományáról
beszélve, hosszan tárgyalja a különböző
forrásokból érkező előzményeket; az abszurd
tehát egy folyamat része, s mint ilyent, nem lehet
abszolút és végső eredménynek tekinteni;
másrészt, mikor a nonszensz, szürrealista vagy
dadaista drámához képest az abszurd színház
újszerűségét akarja meghatározni, ezt elsősorban
abban látja, hogy „ez a fajta meg-közelítési mód
most találkozott első ízben széles körű
visszhanggal
egy
változatos
összetételű
nagyközönség részéről." Ha Esslin nem is akarja meghatározni a „most"-ot (Almási Miklós
megteszi helyette bevezető tanulmányában: „a
fasizmus, a háború, majd a hidegháború
hangulatában" - és talán hozzátehetnénk a
személyi kultusz néhány évét is), ez a szó maga
után vonja a „majd"-ot is, tehát a történelmitársadalmi hangulat megváltozását és következményeként a közönség átalakult igényeit és
reakcióit is. Ennek egyébként gyakorlati bizonyítékait láthatjuk már évek óta.
A magyar kiadás az eredeti mű anyagának
mintegy felét tartalmazza, főleg terjedelmi
okokból. A válogatás nehéz lehetett, hiszen
mindenképpen egy filológiai teljességre törek-vő
mű kisebb-nagyobb csonkulását kellett eredményeznie. Elfogadható számunkra kevésbé ismert nevű és valóban kevésbé jelentős szerzők
elhagyása. Fájdalmas veszteség azonban, hogy a
szellemes stilisztikai és szerkezeti elemzések - az
eredeti kötet talán legélvezetesebb rétege jórészt ugyancsak kiestek. Igy az „ideológiaibb"
részletek maradtak, s ez Esslinnek
* Könyvének a Penguin-sorozatban most megjelent új,
angol nyelvű kiadásában már tárgyalja a szocialisat országok kiemelkedő abszurd drámáit is.

a kevésbé erős oldala. A kötet egyensúlya is
megbomlik így valamennyire: a befejező „Az
abszurd hagyomány" (konkrét-történeti elemzés)
és „Az abszurd jelentősége" (filozófiai általánosítás) párosnak ugyanis az egyes szerzőket
tárgyaló fejezetekben belül az „egyes művek
keletkezési körülményei-tartalma-stílusjegyei" és
„helyük-jelentőségük az író életművé-ben"
párhuzam felel meg. Ebből az első többnyire
elmarad, míg „Az abszurd hagyománya"
teljességében szerepel, és így fordulhat elő, hogy
míg pl. nonszensz-költészetet bőven idéz a
könyv, a Godot-ból alig, Genet darabjaiból egy
szót sem.
A kötetet Almása Miklós vezeti be, kritikai
megjegyzéseivel és kiegészítéseivel hidalva át a
késés hét évét. A lendületes és gondos fordítás
Sz. Szántó Judit munkája.
(A Korszerű Színház 94. kötete.)
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