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A GYEREK NEM ÖREGSZIK
BESZÉLGETÉS FERNANDO ARRABALLAL

sajtókonferencia előtt megkérdeztem a
három napra Budapestre érkezett
Fernando Arrabalt, utána „szabad lesz-e"
(ez franciául van; magyarul azt
kérdeztem volna, „ráér-e még?") egy kis

beszélgetésre. A válasz így hangzott: „Systé-
matiquement!" Rendszeresen? Módszeresen?
Menetrendszerűen? Elvből? Mindenesetre Ar-
rabal szabad, szabad volt és szabad lesz. Ettől
látszik olyan sugárzóan magabiztosnak ez a fel-
tűnően apró ember, aki úgy hordja szakállas fe-
jét, mintha kétméteres test koronája volna.

- Az előbbiekben már elmondta, hogy nagyon

elégedett Az építész és az asszír császár
Szőke István rendezte Kamrabeli előadásával,
amely-nek kedvéért Pestre jött. Kiegészítésül
megtud-hatnám, hogy az ön által látott,
bizonyára nagy-számú előadáshoz képest mi
különbözteti meg ezt a produkciót?

- Hát például a helyiség. Az általam látott
vagy száz előadás vagy nagy színházban, amo-
lyan Schauspielhausokban zajlott, vagy a Kam-
ránál is sokkal kisebb, kávéházi színházakban.
Ez a tér nagyon érdekes volt számomra. Aztán: a
gördülékenység, az átkötések könnyedsége. A
váltások, amelyek ebben a darabban nagyon lé-
nyegesek, megvoltak, de sokkal lazábban, ész-
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revétlenebbül, életszerűbben, mint általában. És
tetszett a játék frivolságtól mentes humora is,
amely jól megfért a szükséges komolysággal. Hi-
szen a darabban - persze a szerző korlátain be-
lül - az élet három leglényegesebb tényéről van
szó: Istenről, a nemiségről és a szabadságról.
 A magyar közönség kevéssé szokta meg

ezt a hangnemet, viszonylag kevés nálunk az
avantgárd vagy éppen az abszurd hagyomány;
Szőkéé, minden stílusérzéke mellett, afféle
szoktató rendezés is...
 Csak a címkézést hagyjuk! Neveznek en-

gem mindennek: avantgárdnak, abszurdnak,
neoszürrealistának, legújabban az oroszok pa-
radoxistának - ez mind önkényes. A legjobban
az abszurd tapadt hozzám; ez az önök honfitár-
sának, Martin Esslinnek a kitalációja. Hadd me-
sélem el, hogy egyszer, a hatvanas években,
ülünk Beckett-tel a kávéházban, amikor megjön
Suzanne, a felesége egy csomaggal. Beckett ki-
bontja. Martin Esslin: Az abszurd színház - ez
van benne. A cím alatt öt név: Ionesco, Beckett,
Adamov, Pinter - és Arrabal. Mire Beckett: „Ab-
szurd színház! Micsoda abszurdum!"

A mi színházunk meglepte a kritikusokat, így
hát egy akolba tereltek minket, mert így kényel-
mesebb. De mondja, mi köze A kopasz énekes-
nőnek például a Godot-hoz? És mégis ez az el-
nevezés terjedt el világszerte - és tudja, miért?
Mert a legtöbben Párizsban éltünk, és ami Pá-
rizsban történik, azt túl könnyen kapja fel a világ;
a Párizsban gyártott mozdonyok előbb-utóbb
behálózzák az egész földet. Ha André Breton, a

szürrealizmus atyja horvát lett volna, ha a „nou-
veau roman" Kabulban vagy a filmes új hullám
Helsinkiben születik, az elnevezésekből soha
nem válik világmárka. Még szerencse, hogy Io-
nesco és Beckett nem hagyták korlátok közé
szorítani magukat, és a XX. század legjobb drá-
maírói lettek - ki-ki a maga módján.
 Ön sűrűn hangoztatja, hogy nem érdekli a

politika; de ugyanilyen sűrűn elmondja azt is,
hogy gyűlöli a zsarnokokat, a diktátorokat, és
számos műve ellenük is íródott. Össze fér ez a két
állítás?
 Hát persze! A zsarnokokat tudniillik nem

érdekli a politika, őket a korrupció érdekli, a földi
javak. A politika engem valóban nem foglalkoz-
tat; az újságoknak legföljebb a címeit nézem
meg, televízióm soha nem volt.
 Pedig hát drámái és még inkább esszéi,

például a Francóhoz vagy a Fidel Castróhoz inté-
zett híres nyílt levelei tényeken épülnek. Honnan
szerzi akkor őket?
 Nos, például a látogatóimtól. Számos sze-

rencsétlen keres fel, aki abban a tévhitben él,
hogy az írók kezében hatalom van, és tőlük sok-
kal többet tudok meg, minta szükségképpen fe-
lületes zsurnalisztikából. Francóról spanyol lé-
temre mindent tudtam, de Fidel Castróról csak
1979-ben kezdtem informálódni, mert akkor tud-
tam meg, amit mások már húsz év óta tudtak:
hogy Kubában politikai foglyok vannak, és ez
mélységesen elkeserített.

A politikában nekem egy a fontos: hogy mindig
a kisebbség pártján álljak. Nekem például ti-
zennyolc éves koromban valóban megjelent a
Szűz Mária, de ezzel Franco alatt, a kötelező val-
lási túlbuzgalom korában, soha nem hozakod-
tam volna elő. Vártam 1982-ig, amikor Spanyol-
országban éppen a szocializmus és az ateizmus
volt divatban; botrány is kerekedett belőle. Ilyen
szempontból nagyon rossz az időérzékem; én
akkor támadtam Francót, amikor még élt, akkor
mentem neki Fidel Castrónak, amikor még nem
dőlt össze a kommunizmus, akkor javasoltam két
francia értelmiségi egyikeként és egyetlen spa-
nyolként, Maastrichtban, Horvátország és Szlo-
vénia elismerését, amikor az Európai Közösség
még hallani sem akart róluk, és a másik franciát,
Alain Finkielkraut zsidó filozófust gúnyosan elke-
resztelték Finkielcroate-nak (croate = horvát).
Legtöbb kollégám bölcsebb volt; ők tudták, mikor
kifizetődő mindezzel előrukkolni.
 Ön több interjújában azt nyilatkozta, hogy

a színháznak a nyolcvanas években megnőttek
a lehetőségei, új korszak virradt rá. Kifejtené ezt
bővebben? A mi tapasztalataink, sajnos mások.
 Nem biztos. Arról van ugyanis szó, hogy a

színházakat a társadalom anakronizmussá deg-
radálta, éppúgy, minta filozófiát vagy a költésze-
tet; filozófia helyett jöjjenek az esszék, költészet
helyett a regény, színház helyett pedig a tévé. A
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Bregyán Péter és Mihályi Győző Az építész és
az asszír császárban (Kamra)

színházat tehát száműzték a katakombákba, és
ez roppant előnyös pozíció; innen lehet csak iga-
zán meglátni azt, ami a társadalom számára el-
sőrendűen fontos.

 Ön tehát egy katakombaszerző?
 Ó, nem, demagóg volnék, ha ezt

állítanám. Hiába, a sors olyan kiszámíthatatlan,
mint az argentin tangó; míg ugyanis a
színházból anakronizmust csináltak, én egy
sűrűn játszott szerző vagyok.

 És vajon mi a kulcsa e titoknak?
 Hogy mi? Hát az, hogy a világ abszurd,

és bármi megeshetik benne. A Nobel-díjasok
között vannak például egészen pocsék írók,
mint Quasimodo vagy García Márquez, és
vannak köztük zsenik, mint Beckett; és azok
között, akik a Nobel-díjat visszautasították,
ugyancsak van-nak zsenik, mint Borges, és
dilettánsok, mint Aragon. Különben azért hadd
éljek egy megszorítással: engem ugyan sűrűn
játszanak, de sikeres írónak nem mondhatom
magam.

 Ha mára kollégáiról esett szó, volt egy
állítása, ami meglepett; egyszer azt mondta,
hogy Beckett mellett Brechtnek volt önre
meghatározó hatása. Igaz lehetez?

 Ó, dehogy, ez megint valami fordítási
probléma lehetett, vagy esetleg angolul
beszéltem. Engem a Berliner Ensemble
előadása ragadott magával, főleg Helene
Weigel, amint a Kurázsi mamában egy tyúkot
kopasztott. Brecht nem volt egyéb, mint Sztálin
katonája; ő aztán igazán rá-szolgált a Sztálin-
díjra. (Ez poénnak jó, de tudomásom szerint B.
B. ilyet nem kapott - Sz. J.) Tudja, hogy
neveztük Ionescóval a francia brechtiánusokat?
Gyilkosoknak ( = tueur)!

 De nyilván nem bér nélküli gyilkosoknak?
 Ó, nem, őket egész jól megfizették.
 Végezetül egy tapintatlan kérdés. Ön

meg-jelenésében, habitusában, írásaiban,
nyilatkozataiban egyaránt rendkívül fiatalos,
megmaradt „enfant terrible"-nek. De mégiscsak
1932-ben született. Milyen érzés Arrabalnak és
hatvan-évesnek lenni?

 Először is én legföljebb „enfant' vagyok,
dacos gyerek, aki frusztrációból ír, mint minden
író - de nem „enfant terrible". Az „enfant ter-
rible" nagyon hamar öregszik, a gyermek, remé-
lem, nem. Az idő borzasztóan fontos dolog,
azonban nem tévesztendő össze az életkorral;
az életkor csak előítélet. Egyébiránt hagyom ma-
gam ünnepelni; lám, odahaza, Madridban kultu-
rális fesztivált, Sevillában világkiállítást,
Barcelonában olimpiát rendeznek a
tiszteletemre. Csak
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az a kár, hogy mindez 1492-höz is kapcsolódik,
pedig ez nemcsak Kolumbusz Kristóf felfedező-
útjának éve volt, hanem - ettől nem függetlenül
- a mórok és a zsidók kiűzetésének éve is, úgy-
hogy jobbkor is születhettem volna.

És most búcsúzóul hadd dedikáljam önnek az
egyik könyvemet.

- Nagyon köszönöm. Rajzolna is hozzá vala-
mit?
 Örömmel.
 Ez itt jobb oldalt egy üstökös?
 Természetesen. A Halley-üstökös. -
És ez a bal oldali ábra? Jelöl valamit?
 Fogalmam sincs. Látja, ez az abszurd.


