
Az abszurd mint
történelmi krónika
Emlékezés Örkény Istvánra

Örkényről szólván nem egyszer kerül szóba az „abszurd” fogalma:
az abszurdba hajló történelmi tapasztalatoké, az abszurd irodalomé.
Számomra már az is abszurd valami, hogy (harminchárom évvel ko-
rai halála után) Örkény István születésének századik évfordulójára em-
lékezünk. Hogyan is lehetne százesztendős és harminchárom éve ha-
lott az, aki számomra ma is eleven, szinte érzem szellemiségének
vibráló erejét. Eleven az egyéniségét őrző emlékképekben, a szemé-
lyes együttlétek máig mozgalmas emlékeiben, és persze eleven az írá-
saiban, amelyek mit sem veszítettek mozgalmasságukban, idősze-
rűségükben a múló évtizedek során. Nem egyszer voltunk együtt,
többnyire az írók szigligeti alkotóházában, amely akkor, a hetvenes-
nyolcvanas években nemcsak a magyar irodalom máig emlékezetes
műhelye volt, hanem a baráti együttlétek, beszélgetések otthona is.
(Engem az is közel vitt Örkényhez, hogy annak idején, persze több év-
tizedes distanciával, mindketten a budapesti piarista gimnázium nö-
vendékei voltunk!) Szigligeten mások voltak a törvények, mint a fő-
városi szerkesztőségekben, az egyetemi intézetekben vagy éppen az
írószövetségben: szabad volt a beszéd, a politikai véleménynyilvánítás,
akár a kormányzat kíméletlen bírálata. (Szig li ge ten például sohasem
hallottam ötvenhattal kapcsolatban azt a szót, hogy „ellenforradalom”,
mindenki forradalomról beszélt.)

Nekem és feleségemnek az a szerencse jutott osztályrészül, hogy az
alkotóházban Örkény István és felesége: Zsuzsa voltak a szo ba szom -
szé daink. Így azután tanúja lehettem annak a szorgalomnak, ahogy az
író dolgozott: már reggel kopogott az írógépe, később ő is lejött a strand-
ra, hogy ússzon egy nagyot a Balaton hűsítő hullámai között, nem sok-
kal ebéd után újra kopogni kezdett az írógép, vacsora után pedig meg-
kezdődött az élet a társalgóban — Nagy Lászlóval, Szécsi Margittal,
Palotai Borissal, Kéry Lászlóékkal, Bodnár Györgyékkel, Réz Ádá mék -
kal, Kardos G. Györgyékkel, Takács Zsuzsával és a többiekkel. Ösz-
szeszokott társaság voltunk, hosszú éveken át jártunk együtt Szigligetre,
általában augusztus közepén. Örkény persze nagy mesélő is volt, tör-
ténetei, akár valamelyik „egypercese”, nemcsak mosolyra fakasztot-
ták, el is gondolkodtatták hallgatóságát. Mindig bölcs iróniával beszélt,
a napi politika „abszurd” jelenségeiről is, s aki emlékszik ezekre a ré-
gen elmúlt évtizedekre, az tudja, hogy a valóság a kommentáló szá-
mára mindig bőven szolgáltatott nyersanyagot. Nem egy Örkény-egy-
perces öltötte első formáját ezekben az esti tréfálkozásokban.
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a Vigilia szerkesztőbizott-
ságának tagja. Legutóbbi
írását 2012. 10. számunk-
ban közöltük.
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Köröttünk: az országban és mögöttünk: Budapesten ugyanis való-
ban az abszurd világa uralkodott (ma már kevesen emlékeznek erre).
Közép-Európa hagyományosan a képtelenségek földje volt (és maradt),
itt az emberek a lehető legudvariasabb „faarccal” veszik tudomásul,
ha hazudnak nekik, s mindig tisztelettel övezik a kifosztásukra szö-
vetkező politikusokat. Tudták persze, hogy ha harsány „szabaság!”-
gal köszön valaki, az rabságukat készíti elő, azt is tudták, hogy az „ideig-
lenes” állapot, miként a szovjet hadsereg magyarországi jelenléte, hosszú
évtizedeken keresztül szokott tartani, ismerték tehát a fejük tetejére ál-
lított fogalmak titkát, mégis úgy tettek (ma is úgy tesznek), mintha el-
fogadnák ezt a fordított világot. Minthogy a legvaskosabb közép- és
kelet-európai realitás a bizonytalanság, a szorongás és a félelem. A kö-
zép-európai író ezért, ha a valóságról akar beszélni, képtelenségeket
eszel ki, összekuszálja a szavak értelmét és megfordítja tengelye kö-
rül a látszólagos valóságot, hogy mindaz, amit a politika a feje tetejé-
re állított, az végül ismét elfoglalja a maga természetes helyzetét. A kö-
zép-európai abszurd irodalom és művészet magyarázatát nem más:
a közép-európai valóság adta meg. Örkény István képtelen regény-
fordulatainak, történeteinek és nyelvi játékainak titka is abban rejlett,
hogy milyen sorsot ért meg Magyarország a harmincas évek végétől
a nyolcvanas évekig.

Örkény, természetesen abszurdjaiban is, ennek a történelmi sors-
nak az igazságkereső és szellemes krónikása volt, akkor is, midőn a
realista irodalom hagyományainál kereste a történelmi számadás le-
hetőségét, és akkor is, midőn kialakította a maga személyes próza-
poétikáját. Az abszurd irodalom látásmódját és nyelvezetét. Tudato-
san vállalta a kísérletező író szerepét. A formai próbálkozásokat
műhelye és írói természete szerves részének tudta. „Ötven is elmúl-
tam — vallotta —, de még mindig kísérletező életkoromat élem. Tu-
 dom, hogy ez nem egészséges állapot. Más ember úgy csinálja, hogy
fiatalon körüljárja a maga parcelláját a világból, és megkeresi a hoz-
záillő formát, a stílusát. Ettől kezdve ily módon ír jót, rosszat, reme-
ket, ki, mikor, hogy. Úgy mondjuk: magára talált. Hogy én miért nem
találtam magamra, arról sejtelmem sincs. Talán csak nem akartam.”
Az imént megvallott nyugtalanság irányította érdeklődését a gro-
teszkhez: az „egyperces novellákban”, a Nászutasok a légypapíron című
kötet írásaiban és a Tóték színpadi remeklésében. Olyan megoldást vá-
lasztott, amelynek életművében Tengertánc című első kötetének gro-
teszkjei óta folyamatos szerepe volt. Ő maga a „groteszktől a groteszkig”
ívelőben látta saját fejlődését: „a világ értelmezésében nagy varga-
betűket megtéve, visszataláltam oda, ahonnan ifjan elindultam: a Ten-
gertánctól a Tótékhoz, a groteszkből a groteszkbe”.

Örkény groteszkjei mindig a valóságra épülnek, a hétköznapi té-
nyekkel tartanak szoros kapcsolatot. A műforma valóságtartalmát ő
maga szellemes fordulattal bizonyította: „Az ember, ha mégoly biztosan
áll is a lábán, mihelyt egyet lép, reszkírozza a hasraesést.” A groteszk
szerinte nem a fantáziától, hanem magától a valóságtól kapja a kép-
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telenséget és a komikumot. Valóságos, sőt naturalisztikus részleteket
helyezett el az általánosabb mondanivalót hordozó groteszk és
„szürnaturalista” rendbe. Ilyen módszerrel készült nevezetes kisregénye
(illetve drámája): a Tóték is.

Groteszk ötletei sajátos műfajban találtak magukra: az általa „egy-
perces novellának” nevezett tömör példázat keretében. E novellafor-
ma nem anekdota, nem tárca, nem is karcolat, mintha egyenesen a gro-
teszk műfaji köntöséül készült volna. „Megpróbáltam — mondta
Örkény — mindent lehámozni az irodalomról, ami lehámozható, mint-
ha egy léghajóból minden ballasztot kihajítanék. Eleinte azt hittem, nem
marad semmi; de ennyi megmaradt. Ezeket mind meg lehetne írni ki-
színezve, megduzzasztva, »gazdagítva« — de elvenni már nem lehet
belőlük semmit. Matematikai egyenletek; az egyik oldalon a közlés mi-
nimuma, az író részéről, a másikon a képzelet maximuma, az olvasó
részéről.” E groteszknek talán az a legfőbb érdeme, hogy az olvasót is
be akarta és be tudta vonni az írói munka — az értelmezés és ítélke-
zés — áramkörébe. Műfaji jelentőségét nemcsak az adta meg, hogy a
társadalmi lét fonák jelenségeit, hibás mechanizmusait leplezte le az
irónia görbe tükrében, hanem elsősorban az, hogy gondolkozásra ser-
kentett, ítélkezésre tanított.

Örkény a hagyományos anekdotával és elbeszéléssel szemben a gro-
teszkben kereste az írói hatékonyság lehetőségét, azt a módszert, amely
nemcsak leírást ad, hanem az olvasó gondolkodásának, meggyőző-
désének átalakítására is eredményes kísérletet tehet. Az anekdotikus
előadás megnyugtat, elzsongíthatja a lelkiismeretet, elaltatja a gon-
dolkodást. „Az anekdota nemzeti csapás — állította Örkény. — Elbutítja
az irodalmat, elsekélyesíti a közgondolkodást. Az emberiségnek eb-
ben az évszázadában gyökeresen megváltozott a véleménye önma-
gáról. És nemzeti átok, ha ebből mi úgy akarunk kimaradni, hogy köz-
ben anekdotázunk…” A groteszket az anekdotázó magatartás
ellenszerének tekintette, azt várta tőle, hogy nemes izgatószer, ter-
mékeny gondolatok katalizátora legyen. A groteszk bizarr síkváltá-
sai, logikai ugrásai töprengésre kényszeríthetik az olvasót, s már maga
a gondolati erőfeszítés, amelyre a groteszk irodalom biztat, az író vagy
az ügy sikerét jelentheti.

A groteszk szemlélet némiképp átalakult Örkény István munkái-
ban. A modern groteszk ugyanis kevés kivétellel az abszurd irodalom
eszköze. Jan Kott, a neves lengyel esztéta, a groteszk és a tragédia fo-
galmának összevetése során a következőket állapította meg: „Végső
soron a tragédia ítélet az emberi sorsról, az abszolút valamilyen fel-
mérése; a groteszk az abszolút kritikája az emberi tapasztalat gyarlósága
nevében. Ezért vezet a tragédia katarzishoz, míg a groteszkben sem-
miféle vigasztalót nem találunk.” A groteszk ilyen módon gyakran a
reménytelenség kifejező eszközévé válik, az emberi létezés képte-
lenségének eszméjét sugallja. A nyugat-európai groteszk neves kép-
viselői, Dürrenmatt, Beckett vagy Ionesco, a modern társadalom em-
bertelen tapasztalatai, valamint a modern természettudományos
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felfedezések nyomán jutottak az emberi létezés értelmének megkér-
dőjelezéséhez. „A mi világunk éppúgy vezetett el a groteszkhez, mint
az atombombához” — írta Dürrenmatt. A groteszk általában a két-
ségbeesés filozófiáját öltözteti a szépirodalom formáiba.

Örkény igazából nem fogadta el ezt a szemléletet és érzésvilágot,
és elutasította ezt a keserű filozófiát, miközben természetesen ő is gyak-
ran alkalmazta a képtelenséget, illetve ennek ironikus-játékos vál-
tozatát. Mindazonáltal meseszövésének abszurd elemei nem a világ
értelmetlenségét és az emberi lény értéktelen voltát hirdették, hanem
többnyire nagyon is konkrét közéleti és morális visszásságokról ad-
tak kritikai véleményt. Igaz, szimbolikájuk nem a közvetlen megfe-
lelés egyszerűségével beszélt, némi töprengést igényelt, értelmük még-
is megfejthető: általában a hibás vagy éppen embertelen társadalmi
mechanizmusokat vették célba. Olyan elbeszéléseire gondolok, mint
a méltán híressé vált Niagara Nagykávéház, amely a sztálinista zsar-
nokság félelmetes paraboláját rajzolta meg.

Örkény groteszk példázatai többnyire a szatíra állásfoglalást sugárzó
szemléletéhez közelítettek, abban az értelemben, ahogy Wolfgang
Kayser, a groteszk ismert teoretikusa határozta meg e két művészi szem-
léletmód viszonyát. Kayser szerint a groteszk abszurd változata min-
dig eszménytelenséget, kiábrándulást tükröz, a szatíra ellenkezőleg,
objektív eszmények, valós értékek kifejezésére szolgál. Örkény gro-
teszkjei ez utóbbi változatot képviselik. Nála a groteszknek szemlé-
leti változáson kellett átmennie, s az abszurdnak tetsző történetek vagy
helyzetek már nem az emberi lét képtelenségét sugallták, hanem a kö-
zép- és kelet-európai társadalmak groteszk abszurditására világítot-
tak rá. Hasonlóan a lengyel Mro žek és Różewicz, a cseh Hrabal, Páral
és Havel, a román Sorescu, általában a modern közép-európai irodalom
eljárásaihoz.

Örkény groteszkjei az ontológiai abszurditás filozófusainak közönybe
vagy kétségbeesésbe taszító művészetével szemben mindig felráznak
és cselekvésre mozgósítanak. Többször tört lándzsát a józan cselekvésre
késztető etika mellett, a közhasznú bátorság hirdetésével mutatott túl
azokon a filozófiai tételeken, amelyek az abszurd irodalom bölcsele-
ti bázisát alkotják. Mint egy nyilatkozatában mondotta, műveiben a cse-
lekvésbe vetett hitét akarta kifejezni: „Azt az alapvető meggyőződé-
semet, hogy az embernek a cselekvés az utolsó és egyetlen reménye.
Ez, ha átteszem groteszk közegbe, úgy fogalmazható, hogy cseleked-
ni kell még akkor is, ha cselekvés már értelmetlen, céltalan.” A cselekvés
iránti bizalom, egyúttal a cselekvésképtelen emberi magatartás bírá-
lata jelenik meg világhírű kisregényében, illetve színpadi művében, a
Tótékban is.

A Tóték groteszk parabolája arról ad képet, hogy a kisember miként
kerül egy kegyetlen és ostoba hatalom abszurd szorításába. E konfliktust:
az őrnagy és Tóték furcsa küzdelmét Örkény nem elvont, időtlen pél-
dázatnak szánta, ellenkezőleg, a hazai társadalom és történelem egy
valóságos betegségét mutatta be. A hatalom és az áldozat viszonya kü-
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lönös dialektikában jelent meg; ugyanis nemcsak arról van szó, hogy
az őrnagy elnyomja és megalázza gyanútlan és élhetetlen vendéglá-
tóit, hanem arról is, hogy Tóték mintegy felkínálkoznak neki, sőt öt-
leteket adnak számára, hogy még jobban kiélhesse kegyetlen szeszé-
lyeit. Kettőjük viszonya így bonyolultabb lesz, nemcsak az őrnagyot
kell elítélnünk, hanem gyáva és szolgalelkű házigazdáit is.

Az az ironikus bírálat, amely Tóték képtelen magatartását sújtja, a
közép-európai társadalmak hibás viselkedési reflexeit vizsgálta és ítél-
te meg. Ebben állott az abszurd elemek átértelmezése és társada-
lomkritikai használata. A példázatos fogalmazás valódi célja és értelme
is most világlott ki igazán. Örkény István mélyen elgondolkozott a ma-
gyar, általában a közép-európai társadalmaknak azokon a rejtett tör-
vényszerűségein, amelyek megszabták az egyes ember, illetve egész
tömegek és társadalmi rétegek magatartását. Személyes tapasztala-
ta volt éppen elég: elveszített háborúk, tébolyodott zsarnokságok és
levert forradalmak tanúja volt, közelről látott több összeomlást és új-
jászületést. Rádöbbent arra, hogy nem elég, ha pusztán a történelmi
események krónikáját írja meg, minthogy mögéjük kell néznie, az ösz-
szefüggéseket kell vizsgálnia. Ebből a benső írói igényből származott
a parabolikus fogalmazás, az emberi magatartásformák és társadal-
mi törvényszerűségek elemző vizsgálata. A leírás után a példázat, amely
tükröt tart a történelemnek, és az abszurd irodalom eszközeivel is az
események valóságos folyamatát, történelmi lényegét ragadja meg.
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A VIGILIA FOLYÓIRAT PÁLYÁZATOT HIRDET

E pályázat A Hit évéhez kapcsolódva a Kultúra Pápai Tanácsának kezdeményezését kö-
veti, amely párbeszédet kezdeményez hívők és nem hívők, a kereszténység és a kultúra
között. A pályázaton kb. egy órás előadás szövegével lehet részt venni (max. 30.000 le-
ütés terjedelemben, szóközökkel), amelynek témája:

A keresztény hit szerepe Európa mai és holnapi kultúrájában

A virtuális előadás elképzelt helyszíne a Mindentudás Egyeteme, tehát teljesen nyilvá-
nos, hallgatói lehetnek hívők és nem hívők, tudósok és művészek, a szellem és tudo-
mány emberei. A pályázaton bárki részt vehet beküldött írásával, elsősorban azonban
egyetemi oktatók és hallgatók, teológusok, filozófusok és írók műveit várjuk.

A pályázatok beküldési határideje: 2012. december 15.

A pályázat jeligés, a pályázó anonimitása és az elbírálás pártatlansága érdekében kérjük,
hogy az írásokat kinyomtatva és adathordozón (CD vagy DVD), jeligével ellátva juttas-
sák el a Vigilia Szerkesztőség címére (1052 Budapest, Piarista köz 1. IV. em.); a pályázó
személyi adatait lezárt borítékban mellékeljék, a borítékra csak a jeligét írják rá.
A bírálóbizottság elnöke: Bábel Balázs kalocsai érsek, a pályázat fővédnöke
Tagjai: Hankiss Elemér, Jelenits István, Jókai Anna, Lukács László, Mezei Balázs, Puskás
Attila
Ünnepélyes eredményhirdetés: 2013. február elején rendezendő konferencián
A legjobbnak ítélt három pályázatot a Vigilia folyóirat közölni fogja, ezen kívül pénzju-
talomban részesülnek: I. díj: 300.000 Ft II. díj: 200.000 Ft III. díj: 100.000 Ft
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