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Abszurd-e
a cseh abszurd?

Beszélgetés Ladislav Smočekkel

Május 13-án mutatta be a budapesti Ka-
tona József Színház Ladislav Smoček Dr.
Burke különös délutánja című komédiáját. A
kitűnő író - aki „mellesleg" a prágai
Činoherní klub nem kevésbé ki-tűnő
rendezője - a premierre Budapestre
látogatott. Smoček egyike azoknak, akik a
hatvanas évek közepén groteszk komé-
diáikkal megteremtették azt az irányzatot,
amelyet mi „cseh abszurdnak" neveztünk.
A cseh abszurd fogalma nyilván abból a
nemes szándékból született, hogy
megkülönböztesse mind a Ionesco, Be-
ckett és Pinter nevével fémjelzett drama-
turgiától, mind pedig a Smočekékkel
szinte egy időben jelentkező „lengyel
abszurdoktól", Różewicz antiszínházától és
Mrożek első komédiáitól. Bár a cseh
abszurd java termése is azon melegében
olvasható volt magyarul (Smoček Labi-
rintusa egy évvel, a Doktor Burke három
évvel a keletkezése után jelent meg A nagy
paróka, illetve A játszma vége című
antológiákban), a színházak nem tudtak
mit kezdeni velük. Vagy el sem játszották
(ahogy Smoček műveit), vagy ha mégis,
akkor félreértve, ártalmatlanná és
értelmetlenné hígítva. Az abszurd fogalma
azóta drámatörténeti fejezetté szelídült, az
időállóbb művek szerzői pedig tiltakozni
kezdtek a felületes, mechanikus besorolás
ellen, vagy újabb műveik-kel cáfolták az
elhamarkodott kategorizálást. Sejtésem
Ladislav Smoček eseté-ben is
beigazolódott: személyét, írói
munkásságát tekintve joggal tiltakozott a
„cseh abszurd" besorolás ellen. Pedig
botcsinálta riporterként nem vittem
magammal A játszma vége című kötetet,
amelynek jegyzete 1969-ben - ezt írja: „A
Dr. Burke különös délutánja (1966) a
»szocialista abszurd dráma« létjogo-
sultságát próbálja bizonyítani. Nem filo-
zófiát importál, csupán formai eredmé-
nyeket, kipróbált eszközöket, sikeresnek
bizonyult fogásokat." Óvatosabban pró-
báltam megfogalmazni első kérdésemet.

Öntől, a legautentikusabbtól, a hatvanas
évek cseh új hullámának képviselőjétől kell
megkérdeznem: valóban létezett-e cseh abszurd
dráma, cseh abszurd színház, jogos-e az
ilyenfajta kategorizálás - amelybe az ön

műveit is be szoktuk sorolni - vagy a
könnyebbség kedvéért ragasztottunk azonos
cím-két különféle ízlésű és szándékú drámaírók
munkásságának jelölésére?

- Úgy hiszem, a kérdésre nem adhatok
egyértelmű választ, ami a korszak többi
íróját illeti. Csakis a személyes vélemé-
nyemet mondhatom el a témával és - el-
sősorban - önmagammal kapcsolatban.
Nem voltam és nem vagyok híve annak,
hogy a színházat túlságosan szigorú
normák közé szorítva osztályozzuk.

- Hogy beskatulyázzuk .. .

- Hogy beskatulyázzuk. Hogy folyton
azt kutassuk, ki melyik kategóriába illik
bele. Természetesen nem azt mondom,
hogy a világ drámaírását nem lehet bizo-
nyos irányzatok szerint besorolni - ezt az
esztéták és a színházi teoretikusok
megtehetik és meg is teszik. Én nem
mernék ilyesmire vállalkozni, különösen
arra nem, hogy önmagamról
megállapítsam, hova, melyik kategóriába
tartozom. Az is meglehetősen furcsa
érzést vált ki belőlem, hogy tudomásul
kell vennem: engem is besoroltak ide
vagy oda. Mert itt van például a Doktor
Burke, amelynek épp most zajlott le a
bemutatója Budapesten. Ezt a darabomat
játszották és játsszák a legtöbb országban,
és én erről sem mondanám, hogy az ún.
abszurd színház kategóriájába tartozik.
Akkor sem, ha keletkezésének idejét
nézem, és akkor sem, ha szerkezetét
próbálom vizsgálni. Vagyis sem
drámatörténeti, sem műfajelméleti
szempontból nem állít-ható, hogy az
abszurd színház valamiféle jellegzetes
megtestesítője. Ehhez persze hozzá kell
tennem, hogy bár mostani formájában
valóban 1966-ban került nyilvánosságra,
valójában már 195 7-ben megírtam,
amikor nem hogy különös vonzalmat nem
éreztem magamban az abszurdok iránt, de
jószerével azt sem tudtam igazán, mi fán
teremnek. És ha valaki a két változatot
összeveti, meg-győződhet róla, hogy a
darab első fele mind szerkezetében, mind
a verbális kifejezésmódját illetően
megőrizte az első verzió nyomait. A tényt,
hogy a Doktor Burke a köztudatban az
abszurd színház-hoz kapcsolódik, én
csakis magával a megjelenés időszakával,
a hatvanas évek közepével tudom
magyarázni. Minden időszaknak vannak
divatos áramlatai, és olyankor mindent,
ami akkor keletkezik vagy kerül közönség
elé, ebbe sorolnak. Amikor abszurd
drámák vannak divatban, akkor minden,
ami csak egy kicsit is hasonlít erre a
modellre, abszurd drá

mává lesz. Most a nosztalgiahullám korát
éljük, most ez a veszély fenyegeti az írókat
akkor is, ha eszük ágában sincs a
nosztalgiával foglalkozni. Nekem ter-
mészetesen soha nem állt szándékomban
abszurd komédiát írni, s hogy nem vagyok
„általában" abszurd szerző, azt
bizonyíthatják más darabjaim, amelyek-
nek egészen más a hangvételük, a szer-
kezetük, a stilizáció mértéke.

- Például a Piknik .. .
- Igen, a Piknik is egészen más, pedig azt

a Doktor Burke első változata után írtam.
Ha egyáltalán vágyom valamilyen
besorolásra - mint ahogy nem vágyom -,
akkor én annak örülnék legjobban, ha a
cseh folklór, a cseh népszínház, a naiv
művészet egyfajta folytatójának tekinte-
nének. Nem lehet tagadni, hogy néhányan
az abszurd humor elemeit veszik észre
egyik-másik darabomban, ahogy ön is
említi. És az is tény, hogy sokan az
abszurd színházzal azonosítanak engem,
ahogy Magyarországon is tették vagy te-
szik. De nem értek egyet ezekkel. Nem
tudatos vonzódás ez nálam az abszurd-
hoz, inkább arról van szó, hogy én így
reagálok a humorra, a nevetésre, bizonyos
élethelyzetekre.

- Igen, ez természetes és érthető; minden
túlzott általánosítás veszélyes, mert leegy-
szerűsít. A hibát nyilván ott követtük el, hogy
nem ismertük igazán az egyes műveket, nem a
sajátosat, az egyénit akartuk felfedezni, hanem
tendenciákat vizsgáltunk. Pedig ugyanerre az
időszakra esik minálunk Örkény Tótékjának
első színpadra kerülése, akit ugyanennyi erővel
lehetne a „magyar abszurd" megteremtőjének
nevezni. Ahogyan az ő szín-padi művei, az
epika talajából kinőtt tragikomédiái -
szerintünk - jellegzetesen magyar művek, úgy
az ön és kortársainak groteszkjei, nonszensz
játékai, parabolái is mélyen gyöke-reznek a
cseh irodalmi és színházi hagyományokban.
Ezek az előzmények - úgy vélem - világosabban
nyomon követhetők önöknél, lé-vén, hogy a
groteszknek erőteljesebb hagyományai vannak,
mint nálunk. A hagyományos magyar
dramaturgia sokáig ellenállt az abszurd
allegóriáknak, a képtelenné sarkított
valóságábrázolásnak, amely azután Örkény
művészetében oly meghökkentő erővel jelent-
kezik. Aligha tévedek, ha a Doktor Burke, a

Labirintus és az ön más, ilyen zsánerű
groteszkjei mögött ott sejtem a hašeki és čapeki
hagyományokat, meg Voskovec+Werich
Felszabadult Színházának tapasztalatait.

- Ez sem tudatos. De cseh vagyok, cseh
földön születtem és élek, bizonyára így
van tehát, ahogy ön mondja. Haše-



ken nagyon szeretem, Werichet élete
utolsó szakaszában alkalmam volt közel-
ről megismerni, láthattam-olvashattam
minden megnyilvánulását, íróit és színé-
szit egyaránt. Hogy az ő tapasztalatai
benne vannak-e az én munkáimban, ezt
nem tudom megítélni. Én csak azt tudom,
hogy a Doktor Burkét azért neveztem
„kendőzött komédiának", mert a
hazugságról, az őszinteség hiányáról, a
szerepjátszásról szól. Eltúlzott, végletes
helyzeteket ábrázolok, deformálom a
valóságot. Paradox helyzetek sorozatát
próbáltam színpadra vinni. Még mindig
arra a kérdésre visszatérve, hogy abszurd
komédiákat írok-e, vagy konkrétabban,
hogy abszurd komédia-e a Doktor Burke ,

hadd mondjam azt, hogy szerintem itt
inkább a „crazy comedy" vala-milyen
fajtájáról van szó. Nem egészen abban az
értelemben, ahogy a némafilm-
burleszkek, inkább lélektani crazy, pszi-
chológiai burleszk. Ezért van a darabban
annyi paradoxon és annyi meghökkentő,
képtelen és sokkoló részlet. Igazi emberi
témát próbáltam felvetni, ahogy minden
író, aki életképes drámát szándékozik lét-
rehozni. Talán több réteg is kitetszik be-
lőle, de alapvetően én egy emberi portrét
akartam megírni, egy bizonyos ambí-
ciókkal teli, de sikertelen férfiú arcképét,
aki bizonyos dolgokat szégyell és rejteget.
A hipokratáét, nagy H-val. Ez az emberi
vonás érdekelt engem a legjobban. Etikai
probléma ez: olyan emberről van szó, aki
jó- akar, fennen hirdeti a jót, de áldozatot
nem hajlandó érte hozni, a kis-ujját se
mozdítja azért, hogy valóban jót
cselekedjen.

Talán éppen ezért maradt mindmáig ak-
tuális a darab. Hosszú idő telt el azóta, hogy -
ha szabad így mondanom - az ön darab/a
igazán „divatban volt". Akkor a magyar
színházak nem vettek róla tudomást, de most,
1983-ban, egy fiatal budapesti színház
bemutatta. Bizonyára azért, mert úgy gondolja,
ma is fontos mindaz, amit elmond a világról,
mirólunk.

- Megvallom, ez a legnagyobb öröm
számomra. Örülök, hogy 1983-ban is
életképesnek bizonyul, hogy a témája nem
veszített aktualitásából. Igen, biztos ezért
játssza a Katona József Színház, és ezért
kerül színre több más országban is.

N o s , akkor talán a szokványos udvarias
kérdést is feltehetem: mi a véleménye a buda-
pesti előadásról ? Nem szeretek ilyet kérdez-ni,
hiszen az írónak nem illik ilyenkor bíráló
észrevételeket tennie. De tizenhét évvel a darab
megírása után talán elfogulatlanabb

szemmel nézi ifjúkori komédiájának sorsát ...

Nem tudom, nem hiszem, hogy
objektív tudok lenni. Annyi bizonyos,
hogy ennek a darabnak nincs semmiféle
receptje arra vonatkozóan, miként kell
vagy miként lehet színpadra állítani.
Szabad kezet kínál az értelmezéshez, a
mindenkori rendezőn múlik, mit emel ki
belőle, mit hangsúlyoz és mit tompít vagy
hanyagol el. Jó néhány hazai és kül-földi
előadását láthattam, és azt tapasztaltam
nagy örömmel, hogy nincs alapvető
különbség az értelmezést illetően, csak a
rendező és a színészek erején, tehetségén
múlik, milyen produkció jön létre.

Időben sincs különbség ? Úgy értem, hogy
nem más egy 1 9 6 6 - o s , 1 9 7 0 -valahányas és egy
1983-as előadás?

-- Lényegében nem. -

Nem ?

- Hangsúlyozom, hogy lényegében.
Nem hiszem, hogy az adott időszaknak
jelentős szerepe van az interpretációban.
A rendező egyéniségének, annak igen,
meg a tervezőének, a színészekének.
Azon múlik, hogy őket mi ragadja meg a
darabból, mi érdekli őket, vagy mit
tekintenek mellékesnek.

De ez, mivel nincsen recept hozzá, mégis-
csak alapvetően meghatározza mind tartal-
milag, mind művészi kvalitásait illetően az
előadást. Miről szól ön szerint a budapesti
Doktor Burke:'

- A Katona József Színház előadását
azért szeretem., mert komolyan veszi a
legképtelenebb szituációkat is. Gelley
Kornél nagyszerű és hiteles, mert ko-
molyan hisz abban a téveszmében, hogy
beteg, hogy meg fog halni. És a szerep
drámai vétsége, hogy nem tud hinni
másoknak, döbbenetes erővel hat a
játékában: a Nagy Őszinteség hazug
álarca mögé rejtőzik. Már majdnem
igazán őszinte. Csak egy hajszál választja
el, de ez a. hajszál a szerep, a darab
igazságának kulcsa.

- Ön Prága egyik legizgalmasabb színházi
műhelyének, a Činoherní klubnak a rendezője.
Érez-e, lát-e valamilyen rokonságot az önök
immár Európa-szerte nagyrabecsült együttese
és Budapest legfiatalabb színháza, a Katona
József Színház között ?

- Feltétlenül sok a hasonlóság, bár
egyelőre nem tudnám egészen pontosan
megfogalmazni, miben fedezhető fel ez a
leginkább. Úgy vélem, mindkét színház-

nak vannak ma már olyan jelentős művé-
szi eredményei, amelyek a most kialakuló
szorosabb baráti kapcsolat révén
kölcsönös inspirációkra adhatnak
lehetőséget. Rövid ittlétem során
természetesen láttam a Katona József
Színház néhány előadását, amelyek
egyértelműen azt bizonyítják számomra,
hogy máris kiváló eredményeket ért el ez
az együttes a szín-padi igazság
keresésében és megfogalmazásában. A
Činoherní klub mint ön is tudja nagyon
népszerű Prágában, állandóan telt
házakkal játszunk, s ahogy itt
tapasztaltam, a budapesti közönség
körében is hasonló érdeklődés és rokon-
szenv kíséri a Katona József Színház te-
vékenységét. Én jó húsz esztendeje, hogy
utoljára Budapesten jártam, még a Laterna
Magica vendégszereplése kapcsán,
amelynek akkor tagja voltam. De sok
szépet és jót hallottam erről az együt-
tesről, ezért kettős izgalommal vártam a
személyes találkozást velük és darabom-
mal Örülök, hogy cseppet sem kellett
csalódnom, hogy hírnevük és művészi
rangjuk kézzelfogható valósággá lett
számomra. Nagyon komoly és megfon-
tolt művészeket ismertem meg ebben a
színházban, olyanokat, akik eltökélten
hisznek a színház felelősségében. Azt hi-
szem, ez az a pont, ahol mélyen egyetért
egymással a prágai Činoherní klub és a
budapesti Katona József Színház.


