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SZÉPIÍRÁS

A drámaíró
Mészölyről

Mind drámaírásunk, mind pedig színjátszásunk szempontjából
szomorú tanulsággal szolgál Mészöly Miklós drámai opusa.

Mészölynek kortársaihoz, Pilinszkyhez és Mándyhoz hasonló
an, de hivatkozhatnánk az őket időben megelőző Nyugat-nemze
dékek ír óira, költőire Füst Milántól Weöres Sándorig, sohasem
volt igazán szerencséje a színházzal, holott - amint vissza-visz
sza térő, pontosabban talán soha sem szűnő drámaírói ambíciója
tanúsítja - ő is fölöttébb vonzódott hozzá, igényelte a színházi
sikert, de ennek érdekében nem tett semmi olyat, amit szégyellnie
kellett volna, nem kötött megalázó kompromisszumot. Inkább
drámai hőshöz illően tűrte sorsát, viselte a kudarc terhét, pedig
elégedetlenkedésre, sőt a tiltakozásra is lett volna joggal oka. Hi
szen drámaírásának a közlés módja s a szövegek dramaturgiája
szerinti mindkét szakaszában megelőzte a hazai, s részben az eu
rópai törekvéseket (vagy legalábbis ezekkel szinkr ónban volt), és
olyasmit kínált a magyar színháznak, amit az addig nem ismert,
amivel nem próbálkozott.

De nem kellett. Vagy azért, mert drámái, játékai nem illettek az
éppen érv ényben levő színházi konveciórendszerbe, vagy mert a
(kullúr)politika szólt közbe.

Mindegy. A tény tény marad: sem az abszurd drámának neve
zett Az ablakmosó (1957), sem a drámai parabolának tartott Bunker
(1959) nem vált/válhatott az ilyen típusú lengyel és cseh művek

hez hasonlóan többször is színpadi bizonyítási lehetőséget kapott
repertoártétellé. Mi több, két műve színpadot is alig kapott, s ak
kor is megkésve vagy méltatlan körülmények között. Az ablakmo
sót a megírás után hat évvel játsszák Miskolcon, de két előadás

után leveszik a műsorról, majd a pécsi Jelenkor ugyanabban az
évben leközli, ám miután Pándi Pál elrettentő példát statuálva
megsemmisítő, adminisztratív következményekkel járó kritikával
sújtja, pontosan huszonöt évig magyar színház nem meri/nem
akarja (?) műsorára tűzni. A Bunkemak is öt évet kell várnia,
amíg magyar felolvasó színpadon Miskolcon elhangzik, színházi
ősbemutatójára pedig majd csak 1981-ben kerül sor. A két mű né
met vagy lengyel színpadon történő időnkénti feltűnése, bár
mennyire sem mellőzhető, inkább a magyar viszonyok áldatlansá-

44



gára figyelmeztetett, hiszen kűlíőldről sem a magyar drámaírásra.
sem pedig a magyar színjátszásra nem volt/nem lehetett hatással,
Holott gondolati és dramaturgiai nóvumaik ezt mindenképpen le
het6vé tették volna.

A magyar színháznak a drámaíró Mészöly éppen úgy nem kel
lett, ahogy nem kellett a drámaíró Pilinszky vagy a drámaíró
Mándy sem. Hogy Pilinszky nem tudott lemondani a színházról,
azt színház-esztétikai vallomása, a Beszélgetések Sheryl Suttonnal
(1977) tanúsítja, Mándy Iván vonzódását pedig remek kisregénye,
az Álom a szinhúzrál (1977).

Mészöly Miklós más utat választ, máskérit maradt hű a szín
házhoz.

Másféle drámával próbálkozik, amelyek Az ablakmosóhoz és a
Bunkerhez hasonlóan nem csak kilógtak a sorból. de színpadra
sem kerültek, bár az sem elképzelhetetlen, hogy írójuk - ismerve
a honi viszonyokat - nem is színpadra szánta őket, mert ahogy
a minden drámai szöveget tartalmazó Mészöly-kötet (Lassan min
den, 1994) előszava utal rá, Az ablakmosóval és a Bllnkerral együtt,
legfeljebb az Egy elképzelt szinház délibábjának csalóka ábrándképé
be illenek be, létez(het)nek.

Azablakmosó Az ablakmosó t, amikor először magyar színpadra került, ilietve
folyóiratközlése megtörtént. az ideológiai kritika a szocialista ha
talom emberséges voltának megkérdőjelezéseként értelmezte.
Tény, hogy az idealisztikus elveiért mellőzött, elcsapott színész,
Tomi, aki csak olyan darabban akar szerepelni, amelyben nincs
hazugság, és felesége, Anni önmagát helyezi az életen kívülre,
önvédelemből mintegy csigaházba zárkóznak, de a rájuk, zárt vi
lágukba erőszakkal betörő, hívatlan látogató, az ablakmosó ennél
is rosszabb megoldást kínál: a hazug világ álságát akarja a két
fiatallal megnyugtató valóságként elfogadtatni. De ez csak a mű

egyik lehetséges olvasata volt, amelyre - egyáltalán nem véletle
nül - a hatalom fölöttébb érzékenyen reagált: otromba igyekeze
tében nem gondolt arra, hogy ugyanez a történet másként is fel
fogható. Hogy az egyén és a hatalom sérelmezett konfliktusa he
lyett az évtized egzisztencialista szernlélete is kiolvasható Me
szöly burleszk-tragédiájából. Nevezetesen, hogy Tomi és Anni fel
ismerik ugyan védtelenségüket. de nincs bátorságuk, erejük arra,
hogy megvédjék magukat. Hogy a hazug ideológiát hirdető ab
lakmosóban a kor kritikus-kornisszárja saját magára és a hozzá
hasonlókra ismer(hetet)t, abban mintha több lenne az ön leleplező

félelem, jobb esetben: lelkiismeretfurdalás, mint a groteszket a pa
rabolisztikus ábrázolással vegyítő műbe rejtett írói hatalombírálat.
Hogy Az ablakmosóban milyen meghatározó az addig kevésbé
méltatott egzisztencialista szemlelet. az az 1988-as pécsi felújítá
son derült ki, amely a hatalom természetrajza helyett az önmagu
kat feladó, az önmagukból kiforduló szereplőkről szól.

Ha egy mű úgy rejti magában az átértelmezés, a másféle olva-
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Bunker

A hatvanas évektől

kibontakozó újféle
drámai közlésmód

Lassan minden

sat lehetőségét, mint Az ablakmosó, akkor annak időtallóságát ne
hezen lehet megkérdőjelezni.

Más a helyzet a feszesebb szerkesztésű, de csak modelldrárna
ként működő Bunkerteí, akkor is, ha a katonás keménységgel pat
togó mondatok, a tökéletesen begyakorlott mozdulatok kifejezte
fegyelem páncélja alól - Az ablakmosóhoz hasonlóan - az önma
gunk legyőzésének folyamata, küzdelme jelenti a drámát. A hely
zet modellértéke olyan zárt kerete t jelent, ami semmiképpen sem
mellőzhető. Számomra nem az a kérdés, hogya Bunker háborús
történet-e, háborús dráma-e, jóllehet szereplőinek egy része kato
na, hanem hogy a dráma katonaszereplőibenhogyan győzi ie a
létformává vált fegyelmet a megmutatkozó szabadulás, a felsejlő

szabad élétforma lehetősége. Illetve, hogya földalatti katonai tá
maszpont, a bunker merev, szigorú hierarchikus rendjét megbontó
illetéktelenek, egy lány és két öregember, rendelkeznek-e olyan drá
mai erővel, amely a történetet az írói tétel bizonyítására konstruált
modelldrámák fölé emeli, csak parabola vagy hús-vér dráma is?

Ilyen szempontból számomra Az ablakmosó meggyőzőbb a Bun
kemál.

Ha Mészöly Miklós ötvenes években írt két drámája műfajilag

a század második felének a kelet-közép-európai drámaírásra és
színjátszásra elsősorban jellemző, a filozofikus jellegű nyugati ab
szurd berlini falon inneni rokonának tekinthető politikusabb jelle
gű groteszk, illetve parabola vegyítéseként határozható meg, ak
kor a hatvanas évektől kibontakozó másféle közlésmód szerint,
másféle dramaturgia alapján készült létértelmező szövegek a drá
mai dikció lélegzetvételét, az emberi szituáltság sajátos filozófiá
ját, világlátását idéző rövid, egyre rövidebb becketti jeleneteket
juttat(hat)ják eszünkbe. Lett légyen az "két öreg hangra kompo
nált etűd", mint a Mészöly Film című regényére emlékeztető My
Jo, vagy "mesehangra" írt "bolond játék" (Cyerünk matróziába),
vagy rádióra. filmre, színházba egyaránt használható "klipp",
mint a Karácsony című "tragi-abszurd", esetleg elképzelt video-,
tévéinterjú (A vendég), vagy a leginkább becketti mű (Köhögő csá
szár), melyben egy Szemüveges férfi tesz vallomást az egyetlen szót
sem szóló, jelenlétet csak időnkénti köhögéssel igazoló császár (a
történelem minden császára) előtt, miközben különféle alakok 
"vakok, koldusok, félmeztelen prostituáltak, diáklányok és Iiúk, atlé
ták, sofőrök. munkások. érdemleges politikusok, katonák, bakók, pa
pok, jól öltözött és kevésbé jól öltözött örök jellegtelenek" - vonul
nak át a minden lehetőt, múltat és jelent, életet és halált magában
foglaló szobortemetön, akár egy haláltáncban, ('5 végül a kötetet zá
ró, "posztumusz játék't-nak nevezett A: uiolso Heckctt-bt'mlltató című.

a mcstert és opusat felismerhetőert elénk idéző drámai szabadvers.
A mészölyi drámaopusban egyedülálló helye van a "Játék az

utolsó időkből" alcímet viselö Lassan minden című, 1972-ben írt,
majd huszonegy év múlva végleges formát nyert szövegnek,
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1Kulcsár Szabó Ernő :

A magyar irodalom
története 1945-1991.

Argumentum,
Budapest, 1993.

ame ly engem Pet er Brook sza ba d t éri sz ínházi kísérl eteire em lé
keztet, mel yekben természet és embe r, színész és néző kerül ideá
lis, megb onthatatl an ka pcsola tba . Mészöly itt azt ZI sz ínházvíz iót
p r ób álja laza szc rkesz t és ű , ZI "chip ravasz ő kon ó rn i á j á "-t megvaló
sító dram áv á fogalmazn i, amelyne k kiv itelezhe te tlen előadásá t

azo nos cimet vise lő drámakötetén ek előszavában írja le. A Lassan
l/lim/enben pr óbálja dr ámai forrn ába rendezni azokat a színpadtérre,
világít ásra, jelmezre, zené re, néző és sz ínész közös felk ész ülés ére. az
írói jelenlétre vona tkozó, az Egy elképzelt szinház dé/ibábja című esszé
ben kifejtett elképzelései t egy "koril hajnaltól kora hajn alig" tartó
szabad t éri el őad ásr ó l , melyről ő tudta legjobban, hogy csak álom ,
hogy megval ós íthatatlan, mint minden, amit eszm ényinek. tökéletes
nek, teljesn ek gond olun k, de erőnkből csak töred ékekre futja.

Anélkü l, hogy a drámaíró Mészöly Miklósról ír t dolgo zat vé 
gén v isszavonná m il bevezetőben em lített szomo rú tanulság té
nyét , ut aln i sze r étn ék arra , hogy bár Mészölyn ek sok huszadik
sz ázad i milgyar íróh oz ha sonl óan va lóban nem volt szerencséje il
sz ính ázzal, ső t ZI drámatörtén ettel se m, mégis sze repe volt /van a
" magyar drámai modernség ellen tmondásos, de immár visszafor
d íth at atl an kibon ta ko z ás á"-ban , amin t - többek k öz ött - Sp iró
Gyö rgy, Nádas Péter, Komis Mih ály, ma jd Márton László, Ga raczi
László v ilgy Szilág yi Andor dr áma ír ása bizony ítja.

Vásárhelyi Ka til: Instabilitás
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