
Ungvári-Zrínyi Ildikó 

A kelet-európai abszurd: színe és visszája 

Camus pályakezdő műve, a Színe és visszája másságot próbál megragadni — 
kora konvencionális világának ízlés- és érzelemvilága ellenére megfogalmazódó 
sajátos létmódot, világlátást, érzelmiséget. A „színe-és-visszája" látásmód azon-
ban nem feltétlenül értékválasztást jelölő magatartás, hanem sokkal inkább a 
kizárólagosság perspektívájának félreállítása: váltás, a közgondolkodás által 
legitimnek tekintett látásmódról egy másikra, mely a sajátosság, a másság szem-
szögéből fogalmazódik meg. Az itt következő gondolatmenet ugyanebben a tü-
relmes szellemben szeretné megközelíteni a kelet-európai abszurd jelenségét; 
Hans-Robert Jauss-szal egybehangzóan megmutatni, hogy „miként formálódott 
az idegen irodalom befogadása folyamatában az irodalom saját tudata" (Hans-
Robert Jauss), hogyan értelmeződnek át a világirodalmi minták kelet-európai 
talajon. A vizsgálódás nem kívánja kimeríteni az említett térség abszurd irodal-
mának minden vonatkozását, csupán a nyugati irodalom abszurd dráma típusá-
nak sajátos kelet-európai meghonosodását egy jellegzetes szerkesztési típus és 
kelet-európai variánsainak összehasonlítása révén.1 

A sajátosan kelet-európai abszurd társadalmi környezetét vázlatszerűen két 
ténnyel jellemezhetjük: egyfelől a kelet-európai és nyugat-európai típusú társa-
dalmi modell történelmi egymásbahatolásából származó szerkezeti kiforratlan-
sággal, másfelől pedig az ezen állapotokat konzerváló kommunista diktatúrák 
zárt rendszerének torzulásaival. A történész Szűcs Jenő elmélete szerint a keleti 
(„felülről lefele építkező") és a nyugati („alulról felfele építkező") társadalmi 
modell találkozásának színhelye Kelet-Közép-Európa, ahol léteztek ugyan a 
nyugatias struktúra elemei, de földrajzi helyzete miatti lemaradását mindig 
gyors átvétellel, gyakran felülről való átrendezéssel igyekezett behozni. így a 
nyugati formák gyakran csupán névlegesen szerepeltek, a gyakorlatban többnyi-
re a „felülről lefele" elv érvényesült. A régió sajátos kétarcúságáról a történész 
így nyilatkozik: „... a formák hol némileg szervetlenül csonkák vagy nyersek, 
hol viszont tagolatlanul elnagyoltak, vagy hibridek maradtak, hol váltig átütőd-
nek rajtuk archaikus vonások, vagy egymáshoz való nagyságrendi arányaikban 
ütöttek el a mintától...". Az ebből következő politikai, gazdasági, társadalmi 
kiforratlanságánál fogva e térség nehezebben élte át válságait; egyre csökkentek 
a Nyugathoz való felzárkózásának esélyei; végül a kommunista világrend hosszú 
időre elvágta e törekvések útját. A diktatúrák pedig lappangásra ítélték e sokfé-
le, nem jól artikulálódott, egymással meghatározatlan viszonyban levő törté-
nelmi-társadalmi formát, felerősítve azokat, amelyek a zárt rendszerek formai 
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szerkezeti törvényszerűségeinek kedveztek. így az „egyetlen tudományos igaz-
ságra" kihegyezett marxi-lenini ideológia konzerválta a (Nyugaton egyébként 
már válságát élő) középpontos gondolkodás uralmát. Nem bontakozhatott ki az 
individualizáció folyamata, ellenben a közösségiség különböző formái alakultak 
ki a térség országaiban, s e folyamatban — mint Schöpflin György megállapítja 
— nemcsak az egyház játszott nagy szerepet2 , hanem a kommunizmus ideoló-
giája is, amely megszüntette az egyéni felelősséget, és helyébe a kollektív felelő-
séget helyezte. E zárt rendszerekben —• a cselekvés lehetősége a nullához közelít 
— megnövekedik az erkölcsi dimenzió jelentősége, az elvontságba menekülés, a 
szó leválik a konkrét valóságról, eluralkodik a ráutalás, a képes beszéd. 

A modernizmus gondolkodásmódjának, művészi kifejezőeszközeinek csőd-
jét, a modernitás világképének mélységes válságát tematizaló abszurd irodalom 
— mint a mindenkori „új" meghódításába belefáradt avantgárd felélesztésének 
utolsó, túlhajszolt kísérlete — olyan irodalmi konvencióváltást jelzett, amely 
nyilvánvaló módon összeegyezhetetlennek bizonyult a kommunista ideológia 
örök-optimista és fejlődés-centrikus világképével. Mivel a nyugati abszurd drá-
ma kérdésessé tette a modern kor felvilágosodás óta rögzített eszmei bizonyos-
ságait, a racionalitás elvét, a metafizikai gondolkodást, a fejlődés elvét — érthe-
tő, hogy csak újdonatúj fényének megkopása után és az '56-os eseményeket kö-
vetően kerülhetett sor az olyan drámaírók jelentkezésére, mint a lengyel 
Slawomir Mrozek, Tadeusz Rozewicz, Witold Gombrowicz, a cseh Václav 
Havel, a magyar Örkény István. 

A kelet-európai abszurd irodalmanként (de alkotónként is) sajátos típust 
megteremtő változataira általában jellemző, hogy e drámaforma témaválasztá-
sában, ábrázolásmódjában inkább megőrzi kapcsolatát a konkrétumokkal (míg a 
nyugati változat elvontan szimbolikus; vö. Berkes Tamás). Ez megmutatkozik 
abban a sajátosságában is, hogy az alkotók gyakran nyúlnak történelmi témák-
hoz (így a magyar irodalomban is az abszurd drámát, avantgárd előzmények 
híján sajátos abszurd-groteszk történelmi változat képviseli — vö. Ézsaiás Er-
zsébet; ide sorolhatók Örkény István drámái, Görgey Gábor „történelmi ab-
szurd" és Páskándi Géza „abszurdoid" színművei). Ugyanilyen gyakran fordul 
az alkotó a társadalmi kérdések felé, egyén és hatalom problematikáját járja 
körül. (E konkrét—elvont különbségtételt nem szabad mereven értelmezni, hi-
szen történelmi, társadalmi témájú a 
bszurd dráma nyugati írók tollából is született — és fordítva, Kelet-Európában 
is fellelhető az elvont abszurd változat.). A sajátosan kelet-európai abszurd drá-
ma kapcsán meg kell említenünk a közelmúlt e térségben született irodalmának 
még egy jellegzetességét: a diktatúrák időszakában az irodalom olyan funkciókat 
vállalt magára, amelyeknek a teljesítését a közép- és kelet-európai irodalomnak 
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a közélettel és politikával való hagyományos összefonódása tett lehetővé. E fel-
adatvállalás (a művész számára erkölcsi kötelezettség) eleve a mű címzettjének 
megkettőződéséhez vezetett, egyrészt a hivatalos elvárásoknak igyekezett megfe-
lelni, másrészt pedig a nemhivatalos, a „második nyilvánossághoz" szólt. (Ez a 
színpadi „félre"-szövegekhez hasonló kommunikáció jócskán megengedte az 
esztétikai értékükben elmarasztalható művek létrejöttét). 

Hogy az eddigiekben felsorolt sajátosságok mennyiben meghatározóak az 
abszurd dráma kelet-európai változatainak létrejöttében, azt a továbbiakban egy 
szerkesztési eljárás, az elvont abszurd dráma kompozíciós elvének és módosulá-
sainak vizsgálatán próbáljuk bemutatni. Ugyanakkor megkíséreljük körvona-
lazni a kérdést: hogyan működhet, illetve működhet-e egy drámán belül egyide-
jűleg kétféle szerkezet? 

Az abszurd dráma éppen azáltal tette kérdésessé a metafizikus világképet, 
hogy megmutatta: a modern kor embere számára a transzcendencia kiüresedett, 
és bármi betöltheti helyét. A 20. század világnézeti válságának alapélménye a 
magáramaradt ember szorongása a középpontját vesztett világban. Ez ambiva-
lens viszonyulást szül: egyrészt a kozmikus rendezettség és értelem folytonos 
sóvárgását, másrészt azonban rettegést azzal a feltételezett transzcendeciával 
szemben, mely megnevezhetetlen, a vele való kapcsolattartás szabályai nem 
egyértelműek vagy egyenesen ismeretlenek, s amely e kiismerhetetlenségénél 
fogva ellenségessé válik. Ez a kiüresedett forma, a virtuális transzcendencia lesz 
az elvont abszurd dráma alaphelyzetének lényegi összetevője. Szerepének meg-
határozásához azonban szükséges egy, részben a hermeneutika, részben a 
narrációelmélet fogalomrendszerében használatos, illetve kidolgozott kategóriá-
nak, a nézőpontnak a bevezetése. 

Az elemi abszurd helyzetnek nemcsak az összeférhetetlenség, az idegenség, 
hanem a nézőpontváltás is összetevője. Az egymással összeférhetetlen elemek 
ugyanis sosem önmagukban azok: mindig két (vagy több) nézőpontot képvisel-
nek. Ortega kultúraelméleti vélekedése szerint „Súlyos tévedés [...], hogy a való-
ságnak önmagában és függetlenül a nézőponttól, ahonnan tekintjük, saját arcu-
lata van." (Ortega y Gasset). Ismeretes, hogy a hétköznapokban egyszerű, szok-
ványos tények is abszurddá minősülnek egy szokatlan nézőpont váratlan beveze-
tése által. Amennyiben a szokványosról az újszerűre történő váltás minimális 
helyzetben jön létre, ez kizárja az értelmező horizontok kibontakozását, s a vá-
ratlanság, a tehetetlenség érzetét kelti. A dramaturgiai helyzetben a nézőpont 
figurák szemléletmódjaként értelmezhető éppúgy, mint a narrációelméletben, 
ahol a szereplők nézőpontját egy-egy (frazeológiai) szólam képviseli (vö. Borisz 
Uszpenszkij). A modern drámában a nézőpont kérdését úgy közelíthetjük meg, 
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ha a megváltozott drámaiság-felfogásra figyelünk. M. Bahtyin a Dosztojevszkij-
regényt polifon szerkezetűnek tartotta, teljes érvényű szólamok, azaz világlátá-
sok sokaságának, a drámáról azonban így vélekedett: „lényegében minden drá-
ma csak egyetlen teljes érvényű szólamot tartalmaz: a hősét (ti. a hős szóla-
mát)". (Mihail Bahtyin). Nyilvánvaló, hogy a modern drámában a hős és a cse-
lekmény kategóriáinak átértelmcződésével ez a helyzet megváltozik, s a klasszi-
kus értelemben vett konfliktus hiánya kiemelt szerephez juttatja a szereplők által 
képviselt nézőpontokat (mint egyenrangú „szólamokat"). 

Az abszurd drámai szituáció,3az elvont abszurd „lombikhelyzete" vagy 
„desztillált helyzete" (lásd Görgey Gábor és Ézsaiás Erzsébet) ugyanezen ele-
meket tartalmazza: két (vagy több), egymással összeférhetetlen nézőpontot, me-
lyek konfliktusba nem kerülhetnek egymással, éppen másságuknál fogva. A 
másság pedig itt nem differenciáltságában megértett tulajdonság, hanem az al-
kotó által szándékosan minimálisra szabott információs helyzet fenntartásából 
fakad (a konkrétumok, az oksági viszonyok hiánya révén). (E minimális össze-
tevőjű helyzet tipikus példája Beckett Godot-ra várva című drámája.) A 
„desztillált helyzetet" alkotó elemek egyik pólusa kifejtetlen vagy kifejtetlen 
nézőpont szerint való: ez a virtuális transzcendcncia-jclenség, üres hely, mely 
lehet csoda vagy titok; egy ismeretlen szemléletmód, nézőpont tartozéka, amely 
vágyott vagy rettegett, de mindenképpen megtestesülésre vár; gyakran abszt-
rakció képviseli (hatalom, idő, megnevezhetetlen katasztrófa, rinoceritisz, stb.). 
A másik pólus, mely a virtuálisnak a létét igyekszik megragadni, szűk perspek-
tívájából megérteni — az egyén; gyakran nem egyedül, hanem párban, ezzel 
hangsúlyozva sokszorosíthatóságát, csonka mivoltát, tucatember-jellegét. A két 
pólus között konfliktus azért nem jöhet létre, mert egyikük rejtett, megnevezhe-
tetlen. Az így teremtett konstans feszültség és mozdulatlanság (a változás hiá-
nya) hordozza a helyzet tragikusan abszurd minőségét4. Léteznek ugyan kvázi-, 
illetve pótcselekvések, amelyek azonban a szituációt lényegében érintetlenül 
hagyják, s így nem oldják fel a feszültséget, csupán groteszk jelleget kölcsönöz-
nek állapotoknak, figuráknak. Ezek már viszonylagos kifejtettséggel járnak 
együtt, amely fordítottan arányos a szituáció abszurd jellegével. (Például 
Dürenmatt Az öreg hölgy látogatása című drámájában a hatalmaskodó eszme, 
ha pótvégtagok és mesterséges zsigerek árán is, de konkrét alakot ölt.) 

A minimális szituációra építő, erősen a középpontra vonatkoztatott dráma-
képlet kelet-európai alkalmazkodása során elsősorban a forma absztrakt, transz-
cendens pólusa módosul. „A kelet-európai népek történelme az abszurd kimerít-
hetetlen tárháza — mondja Görgey Gábor. — Ami a nyugati közönségnek intel-
lektuális játék, az itt történelmi élmény," A történelmi drámákban tehát meg-
szűnik az átvett forma elvontsága — bár a konkrét történelmi helyzet általában 
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nem realisztikusan jelenik meg, hanem a felülről lefele építkező társadalom 
groteszk történelmi termékeinek (hősök, események) egymás mellé helyezése 
által. (így Örkény Pisti a vérzivatarban című drámájában a kisemberi sors 
konkrét történelmi képekben jelenik meg; az a hatalom, amely a négy Pisti sor-
sát önkényesen vezéreli, itt maga a történelem, amely azonban nem jelenik meg 
konkrét formában; ugyanígy Rozewicz Kartotékjában sem a személytelen erő-
kön van a hangsúly.) A nyugati, kétpólusú drámatípus transzcendens pólusát 
sem őrzi meg tehát a történelmi változat (kivételt képez Görgey Gábor 
Komámaszony, hol a stukker? című abszurd történelmi játéka). Az eredetileg két 
pólus közötti feszültség a különböző nézőpontokat — ezek történelmi szemlé-
letmódok — megtestesítő szereplők közt felaprózódik (jó példa erre Páskándi 
Géza Távollevők című drámája, amelynek magyar és török hőse, az abszurd 
helyzet logikája szerint, csupán formálisan küzd a béke megkötéséig). 

A történelmi-mitikus helyzeteket is felhasználó társadalmi témájú drámák 
esetében a virtuális transzcendencia-pólus kérdése bonyolultabb. A forma 
ugyanis kiválóan alkalmas az aktuális politikai hatalommal való azonosításra, 
hiszen nem követeli meg a megnevezést. A középpont pólusa így szinte egyér-
telműen negatívvá minősülhetne, ha az alkotó nem ragaszkodik az ambivalens 
formához, hogy lehetővé tegye a két csatornán történő kommunikációt (amely, 
mint Schöpflin gondolatmenetéből láttuk, bevett szokássá vált a térségben). így 
nemcsak a szöveg felszíni értelmezése, hanem aktualizáló, visszájáról történő 
megfejtése is lehetővé válik. (Az esztétikai értéket képviselő művekben a két 
tendencia különválása nem érhető tetten; ahogyan többféleképpen értelmezhető-
vé válik Mrozek Mulatságában az a titok, amelyet a Tér rejt magában: lehet 
mítosz vagy az isteni üzenet hiánya, de lehet a fennálló rendszer értelmetlensé-
géből fakadó üresség is, lappangó veszély: mulatság, esküvő, temetés egyaránt.) 

A meg-nem-nevezés technikája szükségessé teszi a tér-idő koordináták 
aposztrofálását, s ebben a légkörben a történelmi formák, jelképek is lefokozód-
nak. A nézőpont ilyenfajta homályban tartása következtében a hangsúly a kifej-
tetlen központi pólusról a vele szemben állókra helyeződik, a többé-kevésbé ele-
ven figurákra. így a feszültség — egyik pólus mozdulatlan lévén — sokáig nem 
tartható fenn, s akárcsak a történelmi abszurd esetén, itt is a szereplők közti 
viszonyokba helyeződik. E forma pedig annál is inkább alkalmasnak bizonyul, 
mivel, míg a nyugat-európai abszurd egyénközpontú világban születik, addig 
kelet-európai változatában a kérdések közösségi szinten vetődnek fel. A hang-
súlyeltolódás érthető módon egyén és hatalom viszonyának erkölcsi vonatkozá-
sait, közösségi-társadalmi kérdéseit állítja előtérbe. A drámák szinte szociálpszi-
chológiai pontosságú elemzését adják a hatalom által szélsőséges helyzetbe 
kényszerített (vagy önnön földhözragadtságuk által belesodródott) emberek vi-
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selkedésének, viszonyaik hatalmi függőségű torzulásainak. Ez a technika azon-
ban együtt jár a szereplők viszonyainak szükségszerű árnyalásával, ezúttal is az 
elvontság rovására. A szűk információs helyzethez, az elvontság igényéhez a 
szereplők számának a tekintetében is sajátos módon, a közösségiség artikulálá-
sára törekedve igazodik a kelet-európai abszurd. Míg a nyugati abszurd szerep-
lőinek jellegzetes száma a kettő (a megkettőződés, ellentét, kiegészülés szimbó-
luma), addig itt minimálisan három szereplő jelenik meg. Ez a szám a feszült-
ség változását, felaprózódását, a figurák újracsoportosulását engedi meg. Szocio-
lógiai szubsztanciájú szám, mikrotársadalmat modellál: egyidőben teszi lehetővé 
a hasonulást és az ellentétet, a társulást és a szembefordulást, ezáltal eleve ma-
gában hordozza a változás lehetőségét (e háromszereplős modell működtetésé-
nek Mrozek a mestere). 

A kelet-európai abszurd — mint láttuk — már átminősült szerkezeténél fog-
va is jobban vonzódik a konkrétumhoz; a szűk információs helyzetet ritkán tudja 
megvalósítani (a kivételek szép példája Mrozek Mulatság című drámája). E 
konkrétumok szaporodásának, az alapfeszültség többpólusúvá aprózódásának s a 
helyzet kvázicselekvések általi dinamizálódásának arányában hatja át az abszurd 
alaphelyzetet a groteszk. A konkrétumok, mint mondtuk, átveszik a hangsúlyt a 
transzcendencia pólusáról, amely megnevezhetetlen, tisztázatlan, és csupán a 
befogadói tudatban kaphatja meg azt a jelentéstartalmat, amelyet az alkotó — 
feltehetőleg — neki tulajdonított. A másik pólus a részleteké, a felaprózott fe-
szültségé, cselekvési kísérleteké, melyeket sokkal könnyebb felfejteni, s amelyek 
a groteszk irányába hatnak — az úgynevezett, javító-jobbító", korrigáló, kritizá-
ló szándék eredményeképpen. Ám a felszíni szerkesztettség mindaddig nem 
válik tisztán és valóban többpólusúvá, míg létezik egy rejtett középpont. Létének 
bizonyítéka, hogy a rejtett értelemadás pillanatában újra megteremtődik a 
konstans feszültség. Az ilyen művet tehát kétféleképpen lehet befogadni. Felte-
vésünk szerint azonban az esztétikailag kifogástalan művekben eltűnik a kettős-
ség, s ekkor megbékél „színe" és „visszája". 

Jegyzetek 

1. E dolgozatban vállaljuk a következetlenséget, hogy a Közép-Európában 
született (illetve a térség emigráns írói által létrehozott) alkotásokat és irodalmat 
a kelet-európai névvel illetjük. Mentségünk, hogy a szakirodalomban elterjedt 
már a „nyugat-európai" — „kelet-európai" abszurd megnevezés, utóbbit pedig 
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többnyire közcp-európai drámaírók képviselik. Vizsgálódásunk tehát — bár a 
„kelet-európai" megnevezést használja — nem öleli fel a kelet-európai térség 
minden irodalmát. 

2. A közösségiség formáinak kialakulását itt az ortodox egyháznak az állam-
hatalommal való összefonódása, valamint a közösségi nyomás által szentesített 
normái is elősegítették. 

3. A drámai szituációt a drámai történet alapegységének tekintjük, amely 
cselekvő/cselekvést elszenvedő individuumokból, egymás közti kapcsolataikból, 
szituációhoz való viszonyulásukból és a tér-idő adott pontjaiból áll (vö. Maár 
1994). 

4. Az ilyen típusú dráma — konkrétumok szűkében, hagyományos konflik-
tus és cselekmény híján — időben rövid terjedelmű lehet csupán, drámai formá-
ja szerint többnyire egyfelvonásos. 
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