
pából szeretek, klasszikusokat és maiakat.
Ilyen körülmények között egyáltalán nem
gondolok színházalapításra - de nagyon
szívesen rendeznék. Csak-hogy nincs
rendezői diplomám, s így a dolog teljesen
elképzelhetetlen: nálunk a papír számít.

Mit rendezne, ha rendezhetne ?
- Például Krlezsa legjobb darabját,

húsz-egynéhány éves korában írta, én
fordítottam, s az Európa Kiadó Krlezsa-
kötetében nemsokára meg is fog jelenni.
Szent István-napi búcsú a címe ; szerintem a
század egyik kiemelkedő drámája. Minden
együtt van benne, amire én egyelőre hiába
törekszem. Hatalmas, őrjöngő, tébolyult
látomás, amelyben a halottak is
megszólalnak. Noha ez egy hosszú
egyfelvonásos, tehát körülbelül másfél óra
szünet nélkül, bizony négy-öt hónapig
kellene próbálni. Azután szívesen
megrendezném azt a Wyspianski-darabot,
amelyet éppen most fordítok. A Novemberi
éjjel szintén csodálatos mű; a görög istenek
beleavatkoznak az 1830-as lengyel
felkelésbe, ők manipulálják a szereplőket.
Minden együtt: istenek, emberek,
tébolyultak, miközben történelmi figurák a
valósághoz híven szerepelnek benne.
Óriási a darab krakkói Wajda-rendezése,
de most fordítás közben jöttem rá, hogy
még másképp is meg lehetne csinálni.
Rendezői fantáziámat azonban a
darabjaimban kell kiélnem, ami nem is
rossz dolog, mert ha sikerül egy darabot
jól megírnom, az többet ér, mintha egy
másikat félig-meddig jól megrendezek.

 Ahogyan én látom, most nehéz helyzetbe
került. Ösztöndíjas drámaíró a Nemzetiben, s
előbb-utóbb darabot kell adnia. És mégiscsak
az a feladat, hogy olyan dráma sülessen;
amelyet a Nemzeti is, a szerző is vállal-hat.
Van erre esély?
 Azért nehéz a kérdés, mert nem

tudom, hogy a Nemzeti Színháznak
milyen darabra volna szüksége. Tisztázni
kellene, hogy mit várnak tőlem.
Tudniillik az utóbbi években azok a
rendezők, akik valami újat akartak,
önvédelemből klasszikusokat rendeztek,
és általuk mondták el a magukét. És
amellett: olyan formai újításokat is beve-
zettek, amelyeket mai darabok ürügyén
talán nem tudtak volna. Ezek a fiatal
rendezők mai magyar szerzőktől, s külö-
nösen fiataloktól nemigen játszottak da-
rabot. Színházi reformjaikat - amelyeket
én mint fiatal szerző is támogatok -
egyszerűbb volt a fiatal szerzők nélkül
végrehajtani.

Nem akartak még egy frontot nyitni.
- Világos, hiszen tudjuk, hogy két-

frontos harcot nem lehet vívni. S mivel
úgy látom, hogy ez a helyzet tovább-ra is
fennáll, a legbecsületesebb, amit tehetek,
ha olyan darabokat írok, amelyek
szerintem jók. Biztos, hogy távlatilag
helyesen teszem ezt a magyar színház
érdekében. Abban a pillanatban, hogy én
is elkezdek taktikázni, mint ahogy a
színháziak állandóan rákényszerülnek,
abban a pillanatban elvesztem a
függetlenségemet és azt a biztonságot,
amelyben nyugodtan és ráérősen
gondolkodhatom a legfontosabb dra-
maturgiai kérdéseken. És akkor óhatat-
lanul elkövetném azokat a hibákat,
amelyeket mindenki elkövet, aki soro-
zatban termel a színház számára. Ez
nemcsak művészi, hanem erkölcsi kérdés
is. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a
Nemzetiben megalkuvó darabot várnak
tőlem. De az biztos, hogy ilyet nem fogok
írni.

E számunk szerzői :

ALMÁSI MIKLÓS egyetemi tanár,
az ELTE Esztétika tanszékének vezetője

BÁNYAI GÁBOR újságíró,
a Magyar Televízió munkatársa

ÉZSIÁS ERZSÉBET
a Kulturális Minisztérium főelőadója

FÖLDES ANNA újságíró,
a Nők Lapja rovatvezetője

KERESZTURY DEZSŐ író

KOLTAI TAMÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

MÉSZÁROS TAMÁS újságíró, a Magyar
Hírlap munkatársa, a Mozgó Világ
rovatvezetője

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

PÁLYI ANDRÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

PÓR ANNA irodalomtörténész

SZEKRÉNYESY JÚLIA újságíró, az Élet
és Irodalom munkatársa

UNGÁR JÚLIA
a Színházi Intézet ösztöndíjasa

VINKÓ JÓZSEF
a József Attila Színház dramaturgja

VINKÓ JÓZSEF

Abszurd-e az abszurd?

Beszélgetés Görgey Gáborral

Ha jól emlékszem, Kolozsvári Grand-
pierre Emil írta valahol, hogy a magyar
irodalomban legenda nélkül senki sem
viheti sokra. Nos, ha a legendán múlik,
akkor Görgey Gábor nem panaszkodhat.
Az abszurd dráma körül, ami-nek sokáig ő
volt ( tulajdonképpen még ma is ő) a
legmeggyötörtebb prófétája, annyi gyanú
és félreértés gomolygott, hogy abból két
legenda is ki-telt volna. Igaz, Görgey egy
darabig, főleg az elején, erőtlenül bár, de
tiltakozott a megjelölés (megbélyegzés?)
ellen. A meghatározást pontatlannak, fe-
lületesnek érezte. Aztán mégis beletörő-
dött. Elfogadta a hátára. tűzött cédulát.
Sőt! Nemcsak elfogadta, de a z abszurd
hanyatlása idején némi daccal és büsz-
keséggel viselte. Így aztán egy idő után
már nem lehetett tudni, ki az erősebb:
Görgey-e avagy a címke?

- Miért ragaszkodik olyan csökönyösen az
abszurdhoz ?

- Egyáltalán nem ragaszkodom hozzá!
Én mindig ahhoz a da rabhoz ragaszko-
dom, amit éppen írok Nem egy iskola
foglya vagyok, hanem egy meggyőződésé.
Igaz, az én legendám valóban az abszurd,
sokáig próbáltam is levakarni magamról,
de nem sikerült. Ekkor azt mondtam
magamban : ám legyen, még meg is
köszönöm a legendateremtők fáradozását.
Bár, ami a fáradozást illeti, nem lehetett
túlságosan nagy, hiszen nálunk a kritika
mindenkihez gyorsan fabrikál egy kulcsot,
amivel látszólag minden műve nyitogatha-
ó, így nem kell külön-külön vesződnie az
egyes művek megfejtésével. Sőt!
Nemegyszer méltatlankodva még azt is
számon kérd., hogy a megírt vagy előadott
szöveg eltér az eddigiektől, s ez z a v a r j a a

kritikust a teória ápolásában.
 Nem irt tehát soha abszurdot
 Dehogynem! Csakhogy ez nem je-

lenti azt, hogy én egész életemben az
abszurd prófétája kívánok maradni. Az
organikus fejlődés és a választás szabad-
sága engem is megillet. Az abszurd nálam
nem cél, hanem eszköz.

 Nem világnézet, hanem drámatechnika ?

 Igen. Azzal a megszorítással, hogy



ez a redukció nem jelent megfutamodást.
Engem nem kergettek el az abszurd
tájékáról, én sem hagytam cserben az
abszurdot, egyszerűen csak arról van szó,
hogy minden író valamilyen élettervet
teljesít. Én is. Egyszerűen nem vették még
észre, hogy túlléptem önmagamon.

 Véleménye szerint tehát az abszurd
drámai kifejezésmódjából nem feltétlen kö-
vetkezik abszurd világszemlélet?

 Pontosan. Ez az irányzat nincs
meghatározott filozófiához kötve. Az ab-
szurd: a drámai anyag sajátos kezelési
módja, sajátos szemlélet - de nem világ-
szemlélet, hanem drámaszemlélet.

 Ezt a kettősséget érzem ellentmondá-
sosnak. Darabjai általában az abszurdra
jellemző meghökkentő drámai ötletre épülnek : a
szituáció abszurd. A figurák azonban nem az
élet értelmetlenségét, a lét abszurditását
hirdetik, hanem kabaréízű bemondásokkal, a
bulvárvígjátékra jellemző klisémondatokkal,
agyonkoptatott patronokkal felhígítják az
alapanyagot. A z abszurd lényegével nem
ellenkezik ez a felszíni kedélyeskedés?
 Az olcsó és vaskos szóvicceket,

poénokat, kabaréelemeket én nem azért
használom, hogy a közönséget egy szóra-
koztatásforma hamis illúziójába ringas-
sam. Az ilyen elemek funkcióját mindig az
a helyzet határozza meg, ami-ben
elhangzanak. Egy vicc más jelentést kap a
bitófa alatt és mást egy kávéházi asztalnál.
Én a vegytiszta vicc ellen dolgozom. Az a
célom, hogy a lehetetlen helyzetben
elcsattanó vicc rádöbbentse valamire a
nézőt.

 Sokszor mégis úgy érzem, mintha egy
előbb megszületett tételhez utólag készülne
illusztrációnak - a darab .. .
 Ez olyan kritikusi vád, ami ellen

tulajdonképpen alig lehet védekezni más-
képp, mint hogy becsületszóra kijelentem:
nem így van. Ám miután az ilyen vádak
vagy kérdések értelme elsősorban nem az,
hogy kivédjem őket, hanem hogy
szembenézzek önmagammal - időn-ként
átgondolom már megírt darabjaimat, hátha
kiderül valami a vámolvasottakból. Ez
esetben azonban a legnagyobb
öngyötréssel sem adhatok azoknak igazat,
akik utólagos tételdúsítónak vélnek. Eddig
minden darabomat egy-egy tolakodóan
nyers, vaskos és sűrű valóságélmény vagy
valóságkép gerjesztette, egyszerűbben: az
alapötlet, ami az írás kényszerét és
folyamatát megindítja bennem, korántsem
tételszerű, inkább szinte naturalisztikusan
reális. A Rokokó háború alapmagja például
ennyi volt: egy

korlátlan hatalmú zsarnok tombol, mert
képtelen elintézni, hogy a konyhában ne
használjanak annyi zsírt a főzéshez. A
Délutáni tea minden sorát átitatja anya-
élményem megannyi valóságmozzanata.
Talán legtételszerűbbnek ítélt darabom, a
Cápák a kertben - itt egy nyüzsgő
nagyáruház víziója kísértett, egy olyan
életsűrűség, ahol minden megtörténhet, és
ez már csak az én írói perverzióm, hogy a
tömegességnek, nyájszerűségnek ezt az
élményét három felvonáson át két
szereplővel akartam felidézni. Foly-
tathatnám a sort. A lényeg, azt hiszem, az,
hogy a tételszerűség ódiumát nem azért
hívtam ki magam ellen, mert nem elég
életszerű valóságanyaggal dolgozom,
hanem azért, mert a módszer, a drámai
folyamat mintegy lecsupaszítja ezt a va-
lóságot, olyan konzekvenciákat kínálva,
mintha a tételt vezettem volna le. Pedig
csupán következetes voltam a vallatásban.
 Igen, csakhogy épp ez a bökkenő. A

Cápák a kertben, a Noé, a Hírnök jő
esetében a valóságot mégsem sikerült teljesen
lecsupaszítani, s az abszurdra rá-tapadt
valóságmorzsák állandóan visszahúzzák az
abszurdot, amely nem tud elrugaszkodni.
 A közép-európai abszurd nem a lét

abszurditását, nem az emberileg nem ala-
kítható élet pesszimista filozófiáját hirdeti.
Nem az ember metafizikus elve-
szettségének tragikumáról szól, hanem
töténelmi és társadalmi abszurditásáról.
Nem a lét érdekli, hanem a hogy-lét. Nem
az elvont, hanem a történelem
szorításában vergődő ember. Ami Pá-
rizsban nemes anyagú spekuláció, az itt,
Közép-Európában gyötrő realitás. Ami a
nyugati közönségnek intellektuális játék,
az itt történelmi élmény. Ez a dráma-típus
nem azonos tehát a nyugati abszurddal :
sajátos kelet-európai találmány.

A közép-európai abszurd mögött ab-
szurd történelmi valóság áll.
 A közt-európai abszurd tehát történelmi

abszurd ?
 Általában igen. Az őspéldát, az Übü

királyt, amely nagyon is történelmi
ihletésű darab, itt folytatták, Közép-
Európában, és nem nyugaton. Hiszen itt a
történelem és az abszurd viszonya
meglehetősen szembeszökő. A közép-
európai népek történelme az abszurd ki-
meríthetetlen tárháza. Persze, a viszony
nem újkeletű. Hiszen, ha az abszurd
drámát nem csupán műfaji, hanem szem-
léleti kérdésnek is tekintjük, ugyan ki
fejezte ki félelmetesebb erővel a törté

nelem és az abszurditás viszonyát, mint
Shakespeare? Elsősorban a Troilus és
Cressidában. Az emberiség történelmét
ugyanis képtelenségek halmazának is fel
lehet fogni.
 A z t mondja, a közép-európai ember

lépten-nyomon átélte (átéli) az abszurdot.
Akkor miért marad mégis közömbös az
abszurd dráma iránt? Miért fogadja idegen-
kedve? Mi az abszurd sikertelenségének oka,
például Magyarországon?
 Biztos ebben a sikertelenségben? Én

nem merném ezt határozottan kijelenteni...
Az abszurd drámát nálunk nagyon
fondorlatosan kezelték. Amikor
megszületett, nem vettek róla tudomást.
Most, utólag pedig úgy tesznek, mintha
már meghaladtuk volna, mintha a drá-
mairodalom egy átélt és lezárt korszaka
lenne. Szalonképessé tettük az abszurdot,
még mielőtt egy kis egészséges fel-
fordulást okozhatott volna. Legalábbis
nyilatkozatokban. Tömegsiker ? Áttörés ?
Miért kellene az abszurdnak ugyanolyan
látványosan áttörni a közönséghez, mint
mondjuk a bulvárnak? Hogyan lehet az
újításokat a bevált sikerszintekhez vi-
szonyítani? Nálunk egyébként is az egész
avantgarde a maga idejében mindenestül
kimaradt. Nálunk a közönség nem járhatta
ki azt az iskolát, melyet a lengyel vagy
cseh színház közönsége kijárt. A közönség
nem szerves folyamatként élte át és tanulta
meg az új drámaművészet nyelvét; sokáig
az abszurd létezéséről sem tudtak. A
közönség a klasszikusok mellett
kényelmesen meg-emészthető színpadi
eledelhez szokott, és méltatlankodik,
amikor szokatlan szellemi erőkifejtésre
kényszerül.
 ön mégis azok közé a szerencsés

színpadi szerzők közé tartozik, akiknek
egyetlen darabjuk sincs asztalfiókba zárva.
 Tudom, hogy valamirevaló magyar

drámaírónál ez szégyen. Ezzel én valóban
nem dicsekedhetem. Ellenben di-
csekedhetem a sok vidéki bemutatóval
(szám szerint tizeneggyel), valamint azzal
a közérzettel, hcgy üres asztalfiókom
ellenére tele vagyok megszakadt sorsú
színdarabokkal. Tévedések elkerülése
végett: én nem tartom magam sikertelen
szerzőnek. Darabjaimnak, kevés kivételtől
eltekintve, sikerük van, ott, ahol játsszák
őket. De a folytatás hiányzik. Egy-egy
darab folyamatos éle-te. Az utóélet. A
jelenlét. A hatás növekvő rádiusza.
Egyszóval mindaz - hiszen ez nemcsak
rám vonatkozik -, amitől egy
drámairodalom élő dráma-irodalommá
válik. Öt-hat éve bemuta-



tott darabokat a feledés több évtizedes
pora fed már. Ez pedig több, mint
egészségtelen.

- Nincs más választása, írja tehát továbbra
is a darabokat? „Darabgvártó automata"

lesz?

Miféle darabgyártó automata az,
amelyik nem számítja ki precízebben,
körültekintőbben a siker lehetőségeit?
Amelyik konokul egy kevéssé támogatott
rögeszméhez szegődik ? Egyébként
rendelésre sem írtam soha olyan dara-bot,
amit belső kényszerből ne akartam volna
megírni. Ennyit a darabgyártásról.
Másrészt színházi életünk egész
mechanizmusa arra irányul, hogy darab-
gyártó automatává tegye az írót. A
fiatalokat azért, mert a színházak nem
kockáztatnak, a befutottakat azért, mert a
színházak csak eredeti bemutatókról
hajlandók tárgyalni. A fiatalok írják-írják a
darabokat, hogy előbb-utóbb csak
elfogadják valamelyiket, és közben talán
észre sem veszik, miként válnak szelíd és
szolid szerzőkké, akiknek a bemutatása
már nem kockázatos. A befutottaktól pedig
vadonatúj darabot vár minden színház, és
ez vidéki bemutató esetén azt jelenti, hogy
harminc előadás után a szerző eltemetheti
művét, függetlenül attól, sikere volt-e vagy
meg-bukott. Ennyire gazdagok vagyunk,
hogy ezt a szellemi inflációt és tékozlást
megengedhetjük magunknak? Ez a mi
ősbemutató-mániánk nem egyéb mucsai
sznobizmusnál.

- Most is vidéken volt ősbemutatója.

- Igen. Fejek Ferdinándnak című tör-
ténelmi komédiámat mutatták be Debre-
cenben-Nyíregyházán.

- Debrecenben vagy Nyíregyházán?

- Debrecenben-Nyíregyházán!

- E g y szerre?
- Nem. Várjon, elmondok egy abszurd

tanmesét: Egy nagy vidéki városban
ünnepélyesen megnyitnak egy kacsalábon
forgó Művelődési Központot, majd más-
nap bezárják. Színháztermében kitűznek
egy új magyar bemutatót november kö-
zepére, majd egymás után hatszor elha-
lasztják, mert a színházterem nincs be-
fejezve. Februárban, egy másik városban
megtartják a premiert, és ugyanazon az
estén fényes fogadást adnak az ismét
megnyitott Művelődési Központban, amit
aztán másnap megint bezárnak. Eléggé
abszurd?

Naturalistább már nem is lehetne ! Erről
jut eszembe: legújabb darabjában, a Fejek
Ferdinándnak című történelmi komédiában az
absztrahált drámai konfliktus

nagyon is vaskosan realizált figurákban és
jellemekben jelenik meg. Szemléleti változás
történt?

- Úgy érzem, nem változás, inkább
érlelődés, talán sikerült létrehoznom a
konkrét történelmi abszurdot.

A Fejek Ferdinándnak átdolgozott
darab. 1975-ben mutatta be a Gyulai

Várszínház Törököt fogtunk címmel. Akkor
azt akarta bebizonyítani, hogy komikus
alaphelyzetből is lehet tragédiát (és nem
tragikomédiát !) írni. Úgy látszik, nem sikerült.
Legalábbis a bemutató után a kritika
egyöntetűen kifogásolta a darab szerkezetét, a
műfaj(ki)csavarást.

- Így igaz. És a kritikusnak is lehet
igaza. A Törököt fogtunk című tragikus
komédiát kifejezetten a Gyulai Várszín-
háznak írtam legrégibb munkatársam,
Sándor János biztatására. Olyan történelmi
komédiát akartam írni, amelyben a
végkifejlet felé haladva egyre inkább
éreztethetem a komédia fenyegetettségét,
és a vígjáték történelmi nehézkedése a
tragédia felé húzza a cselekményt. Rá
kellett azonban jönnöm, hogy vannak
megkerülhetetlen törvények. Nem lehet
másfél órán át büntetlenül komédiára
hangolni a közönséget, majd az utolsó
negyedórában váratlanul rákényszeríteni a
tragédia katarzisát. Elhatároztam -
életemben először -, hogy újraírom a
darabot, Sándor János segítségével, aki az
első változatot is rendezte.

- A Fejek Ferdinándnak azonban nemcsak
dramaturgiai, hanem szemléleti változást is
hozott az első változathoz képest. Mert amíg az
eredeti változatban a becstelen jólét és a morál
konfliktusából kínálkozik egy kivezető út: a
kirohanás és a hősi halál, addig a második
változatban a hősi halálból vágyálom lesz,
Füleki /í (lám várkapitánynak még ez az
álgesztus sem adatik meg. Most már az illúziót
is sajnálja tőle?

- A XIX. század nemzeti drámájának
feladata nálunk elsősorban az volt, hogy a
múltból merített példák erőt és biztatást
sugározzanak a nemzeti függetlenség, a
magyarság fennmaradásának
gondolatához. Ez a nemes cél szükség-
szerűen és szinte észrevétlenül alakította át
nagy hősök és galád árulók csarnokává
történelmünket. Századunkban ez a
heroikus történelemszemlélet nem csupán
divatjamúlt, hanem funkciótlan is. Úgy
érzem, hogy a nagy példák fel-mutatása
mellett fontosabbá, sürgetőbbé váltak a
nemzeti önismeret műveletei. Ez
óhatatlanul oda vezet, hogy a nagy
történelmi pillanatok és hőstettek

közötti hétköznapokat vallatjuk, s ezek
természetesen kevesebb fölemelő epizód-
dal ajándékoznak meg. Ennek a komédia-
típusnak a pillanatnyi szintézisét a Fejek
Ferdinándnak című történelmi komédiában
látom.

- Nemzeti tragédia helyett nemzeti
tragikomédia?

- Pontosan. Gyapjas, ahogy mondani
szokták, „huzatos", rosszul védhető tég-
lavár a XVI. században. Katonái mun-
kanélküliek, mert nincs ellenség. Tehát
nem „termelnek", azaz nem „produkál-
nak" hullákat, és így nincs zsold sem. A
béke számukra azt jelenti, hogy felkopik
az álluk. Üzletet kötnek tehát a béggel,
hogy a kellemetlenné vált, a portán
fölöslegesnek ítélt törököket adja át nekik,
ők ezeket levághatják, így ismét
„termelékeny" katonákká válnak, s a fejek
ellenében Bécsből meg-kapják a zsoldot.
Az üzlet kivirágzik, a gyapjasiak
meggazdagszanak.

- A konszolidáció komédiája?
- Az irrealitásokra alapozott konszo-

lidációé! A tragikus jólété, ahol a sze-
replők nem érzékelik helyzetük fenye-
getettségét, s az illúziók bűvöletében,
minimálisra csökken az a képességük,
hogy önmagukkal és a valóságos hely-
zettel szembenézzenek. Tipikus magyar
történelmi alaphelyzet!

- A Fejek Ferdinándnak tehát történelmi
abszurd? Sűrített történelmi tapasztalat?

- Mindig is az a drámatípus volt az
eszményem, amelyben - mint már a
Komámasszony, hol stukker?-ben, a Lilla és
a kísértetekben, a Nyugalmas házban és
tulajdonképpen még a Mikszáth különös
házasságában is felfedezhető volt - az
abszurd és a közönség által könynyebben
felismerhető drámatípus szintézise
megteremthető. Színpadi groteszk - a
realizmus fennhatósága alatt. Most
például új darabot írók, Bulvár címmel,
amelyben tipikus bulvárdarabok elemei-
ből szeretnék felépíteni egy történetet.
Nem is annyira a biztonsági dramaturgia
paródiája érdekel, sokkal inkább az a
hamis színpadi létforma, amely ezek-ben
a darabokban testet ölt. A drámai
konfliktus újfajta - azt hiszem, talán
újfajta - formáját szeretném meg-
valósítani; azt, amikor a szerző szembe-
kerül önmagával. Ez izgat mostanában.
Hogyan lehet visszájára fordítani a meg-
rázó banalitásokat, a márványba vésendő
aranyigazságokat, a megkövesedett köz-
helyeket.

- Bulvárabszurdot akar?
- Legfeljebb abszurd bulvárt.


