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nem hagyhatta fi gyelmen kívül külföldi olvasóit, így Pilinszky színházesztétikája 
ismertetésének szükséges előfeltételét képezi a szerző életművének rövid áttekintése, 
melyre az elsősorban hazai közönségnek írt Maczák-kötetnek nem volt szüksége, 
a szerző a drámaelemzések első lépéseként rögtön belekezdhetett Pilinszky írói mód-
szerének vizsgálatába. Üdvözlendő, hogy Sepsi nem esik az életmű hosszas részlete-
zésének a csapdájába, hanem azokat a fordulópontokat (Weil és Wilson műveivel 
való találkozást) és Pilinszky költészetének azon jellegzetes jegyeit emeli ki, melyek 
meghatározták későbbi színházi gondolkodását és drámaírói tevékenységét. Sepsi 
tézise szerint Pilinszky a költészetén keresztül jut el a drámaírásig, majd színház-
esztétikájának megfogalmazásáig, azaz verseiből kiolvashatók azok a jellegzetességek 
– például az univerzális kreatúra megalkotása, a hóhér, a bűn és az áldozat fogalma –, 
melyek drámáira is jellemzőkké válnak.

Pilinszky színházesztétikáját már a címben is szereplő három alkotó, Mallarmé, 
Weil és Wilson műveinek tükrében vizsgálja. A szimbolizmus pápájának hatására 
Pilinszky a színházra, mint a gondolkodás színreviteleként tekint, színháza „nem csu-
pán lírai és drámai színdarabokat foglal magában, hanem a költői írásmódot is, mint 
a mallarméi értelemben vett képzeletbeli színháza”. (30.) A másik fontos gondolat, 
melyet Pilinszky Mallarmétól kölcsönöz, hogy „a katolikus egyház liturgiája az utolsó 
nagy színház”.4 Pilinszky evangéliumi esztétikájában – mely nem csak költészetét, 
hanem színházi gondolkodását is meghatározta – jelentős szereppel bír a liturgia és 
a szakrális színház eszménye.5 Sepsi tanulmányában azonban nem kap kitüntetett 
fi gyelmet a liturgia modern megújítója, Grotowski, miközben a lengyel színházcsináló 
legalább olyan nagy hatással bírt Pilinszkyre, mint a címszereplő Mallarmé vagy Weil. 

Egyrészről a dramaturgia és az oratorikus forma szempontjából válik fontossá 
Pilinszky számára Grotowski szegény színháza, ahol, ahogy Pilinszky is írja, a színé-
szek nem annyira ábrázolnak, mint inkább fölvetnek és közvetítenek. Az előadás se 
előadás, inkább keret és meghívás, a közönség meghívása a drámára. A színészek szá-
mára a közvetítő szerep jelenti azt a mozdulatlanságot, mely fölmentést ad a mi mik ri-
színház ábrázolása alól, s amely szükséges az újfajta színjátszás hiteléhez.6 Másrészről 
Grotowski színháza, ahogy Wilsoné is, a jelenlét kérdésén gondolkodtatta el Pilinszkyt: 
„a modern ember egyik legkeservesebb problémája, hogy elvesztette – vagy legalábbis 
zavarosan és elbizonytalanodva birtokolja csupán – jelenlétét, jelenlétének realitását 
a földön… Ez a jelenlét vesztés tükröződik a művészet minden területén, de legéle-
sebben, leglátványosabban kétségtelenül a modern színház válságában.”7 Pilinszky 
szerint (238.) igazi jelenlét akkor jöhet létre a színpadon, ha a színész lemond arról, 
hogy önmaga legyen, és testi valójának jelenlétét valami olyannak bocsátja a rendelke-
zésére, ami a színpadon bizonyos értelemben nincs jelen. Pilinszky ezen elképzelése 
hasonlóságot mutat a szentmisével, hiszen az is megjelenít valamit, ami a mise bemu-
tatásától térben és időben távol történt.8 Maga Grotowski is a színészi jelenlét meg-
4 Pilinszky János, Publicisztikai írások, Osiris, Budapest, 1999, 552. 
5 Lásd Hankovszky Tamás, Pilinszky János evangéliumi esztétikája, Kairosz, Budapest, 2011.
6 Pilinszky, Publicisztikai írások, 546.
7 Uo., 656.
8 Uo., 243.
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Sepsi Enikő: Pilinszky János 
mozdulatlan színháza

Maczák Ibolya: Papírdarabok

Pilinszky János, költő – elsősorban így, a 20. század magyar és európai líra egyik leg-
jelentősebb poétájaként tartjuk számon Pilinszkyt, akinek verseiről és evangéliumi 
esztétikájáról számos tanulmány és könyv született. Azonban ahogy a köztudat, 
úgy a szakírások1 is elfelejtkezni látszanak a színműíró Pilinszkyről. A monográfi ákat 
tanulmányozva úgy tűnik, mintha Pilinszky János, a drámaíró, zavarba ejtené élet-
művének elemzőit és gondozóit, amit mi sem bizonyít jobban annál a ténynél, hogy 
a KZ-oratórium című műve először verseskötetekben2 jelent meg, majd később drá-
máival, illetve a három egyfelvonásos operatervével együtt a Széppróza3 című kötet-
ben kaptak helyet a forgatókönyvek, a kisprózák és a Beszélgetés Sheryl Suttonnal fi ktív 
párbeszédes regény mellett. Két 2015-ben kiadott kötet szerzője, Sepsi Enikő és 
Maczák Ibolya is a Pilinszky-befogadástörténet ezen hiányzó darabkáját kívánja pó-
tolni a költő drámaírói jelenlétének a bemutatásán és elemzésén keresztül.

Két különböző megközelítési szempontot választ Sepsi és Maczák, melyeket már 
a kötetek címe – Pilinszky János mozdulatlan színháza és Papírdarabok – is jelez: Sepsi 
Pilinszky színházesztétikáját, költészetének a színházhoz való viszonyát, illetve szín-
házi gondolkodásának előképeit, Stéphane Mallarmé, Simone Weil és Robert Wilson 
műveit állítja vizsgálatának középpontjába, míg Maczáknál Pilinszky drámaíró mun-
kásságának az elemzése adja a fókuszpontot – a Papírdarabok elnevezéssel is Pilinszky 
tervezett Papírszínház című drámakötetére utal. E két eltérő csapásirány felveti a kér-
dést, hogy mi az, amit Pilinszky az utókor számára hátrahagyott: színházesztétikát 
vagy drámairodalmat? Ha elsősorban színházi gondolkodást, akkor miben ragadható 
meg színházesztétikája, sikerült-e azt drámáiban megvalósítania, illetve milyen elő-
adás-hatástörténettel rendelkezik? Ha azonban a hangsúly irodalmi jelentőségű drá-
máin van, akkor azok milyen szempontból meghatározóak a magyar drámairodalom 
tekintetében, illetve mi az, ami megakadályozza őket abban, hogy ugyanakkor jelen-
tőséggel bírjanak a magyar színháztörténetben is? E kérdések meg-, vagy épp meg 
nem válaszolása adja a két kötet olvasmányának izgalmát.

Sepsi kötete a Sorbonne-on megvédett doktori disszertációjából készült francia 
kiadás átdolgozott fordítása, mely abból a szempontból válik fontossá, hogy a szerző 

1 Például lásd Tüskés Tibor, Pilinszky János, Arcok és Vallomások, Szépirodalmi, Budapest, 1986. 
2 Pilinszky János, Rekviem, Magvető, Budapest, 1964; U., Nagyvárosi ikonok, Szépirodalmi, Buda-

pest, 1970; U., Kráter, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1976.
3 U., Széppróza, Századvég, Budapest, 1993.
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teremtésére törekedett, azonban ennek igazi megvalósulását Pilinszky Wilson A süket 
pillantása című előadásában látta. Vélhetően a fentebb közölt Pilinszky-idézetek is 
már érzékeltetik, hogy Pilinszky színházesztétikájának egyik kulcsfogalmát a jelenlét 
adja, és minden más – például az idő- és térdramaturgia – annak megteremtésére 
irányul. Éppen ezért érezném fontosnak Weil, Mallarmé és Wilson mellett a Gro-
towski-hatás, illetve a jelenlét kérdésének részletesebb tárgyalását a kötetben.

A Pilinszkyt ért hatások közül Sepsi a legtöbb időt Wilson színházának a tanul-
mányozásának szenteli: először is sorra veszi, hogy min is alapul Wilson színháza, 
majd körül járja A süket pillantása keletkezéstörténetét, ismerteti az előadás tartalmát 
és csak ezután határozza meg a rendező formanyelvének főbb jellemzőit – többek 
között a képiségét, lassúságát és onirikusságát –, melyek Pilinszky drámáin is kimu-
tathatók. Talán túl sokat is foglalkozik Sepsi Wilson színházának a vizsgálatával, 
mellyel nem a rendező Pilinszkyre gyakorolt hatását kívánom kisebbíteni (sőt!), azon-
ban ennek az aranyeltolódásnak köszönhetően kevesebb szó jut például a Weil- és 
Mallarmé-hatás kimutatására – Pilinszky drámáinak az elemzésekor is csupán a wil-
soni befolyás ismérvei kerülnek kiemelésre. Másrészt ma már megannyi tanulmány9 
áll a rendelkezésünkre Wilson színházáról és a Pilinszkyre tett hatásáról, többek 
között Sepsinek is jelent meg korábban olyan értekezése,10 melyben Wilson rendezői 
nyelvét – a jelenlegi kötet gondolatát megelőlegezve – a költészet felől közelíti meg, 
egyetértve ezzel Pilinszky azon gondolatával,11 mely során Wilson színházát a tiszta 
költészettel azonosítja.

Sepsi kötete rendkívül gazdag adatokban és forrásokban – a mellékletben a kuta-
tási területekre lebontott bibliográfi a mellett feltünteti A süket pillantása című dráma 
előadásainak kronologikus sorrendjét, programfüzetét és az alkotók jegyzeteit, illetve 
fényképeket is találunk Vándorfi  László Élőképek rendezéséről – azonban az érte-
kezés során többször előfordul, hogy egy-egy információ csupán említésre kerül és 
kifejtése, a belőle levont következtetés elmarad. Külön fejezetben említi meg pél-
dául Pilinszky meséit, melyek szerinte (135.) „nagyon színpadszerűek”, azonban az, 
hogy ez miben nyilvánul meg, nem derül ki,12 illetve a Beszélgetések Sheryl Suttonnal 
című műve is csak egy újabb, különálló adatként és fejezetként szolgál, melyet feltehe-
tően célszerűbb lett volna Pilinszky színházesztétikájának az elemzői folyamatába 
beépíteni.

9 A teljesség igénye nélkül lásd Kékesi Kun Árpád, Robert Wilson és a képek színháza = U., A rendezés 
színháza, Osiris, Budapest, 2007, 381–443.; Balassa Péter, Pilinszkyt olvasva – innen. A mélypont 
ünnepe = U., A látvány és a szavak, Esszék, tanulmányok 1981–1986, Magvető, Budapest, 1987, 137–145.; 
Radnóti Zsuzsa, Gyerekek és katonák. Pilinszky János, a drámaíró = U.,, Cselekvés-nosztalgia, Dráma-
írók színház nélkül, Magvető, Budapest, 1985, 97–188.; Pályi András, Wilson és Pilinszky = U.,, Képzelet 
és kánon, Kalligram, Pozsony, 2002, 50–62.; Bodó Márta, Pilinszky János mozdulatlan színházáról, 
Látó 2008/10., 92–98.

10 Sepsi Enikő, Pilinszky János költészete a hatvanas-hetvenes években és Robert Wilson színháza = „Merre? 
Hogyan?” Tanulmányok Pilinszky Jánosról, szerk. Tasi József, Petőfi  Irodalmi Múzeum, Budapest, 
1997, 139–153.

11 Pilinszky, Publicisztikai írások, 663.
12 Pilinszky meséinek és drámáinak a kapcsolatához lásd: Radnóti Sándor, Pilinszky János meséi és 

drámái = U., Mi az, hogy beszélgetés? Bírálatok, Magvető, Budapest, 1988, 301–316.

Tanulmányának végén Sepsi arra a következtetésre jut (132.), hogy Pilinszky 
nagysága abban rejlik, hogy felhívta a fi gyelmünket a nyugati tendenciákra, a szín-
padi jelenlét és időbeliség fontosságára, illetve a közönségnek tulajdonított szerepre. 
Ha egységes dramaturgia híján – később, a Maczák-kötetnél erre visszatérek – való-
ban ebben rejlik Pilinszky színházesztétikájának a nagysága, akkor érdemesnek tűnik 
megvizsgálni – vagy legalábbis felvetni – azt a kérdést, hogy miképpen érhető tetten 
a Pilinszky-hatás az utókor rendezőinek a formanyelvén és előadásain, illetve tanul-
mányozni a drámák előadástörténetét is. 

Maczák Ibolya kötete, ahogy korábban említettem, azt a hiányt hivatott pótolni, 
hogy Pilinszky drámaírói munkásságáról korábban nem született összefoglaló, fi loló-
giai tárgyú munka: színházesztétikájával ellentétben drámáit – a Gyerekek és katonákon 
kívül – nem elemezték. Vizsgálatának tárgyául azokat a színpadi műveket – drámá-
kat és operaterveket – választotta, melyek már a szerző életében is megjelentek nyom-
tatásban, azaz lezárt, teljes műveknek tekinthetőek. Pilinszky rengeteg töredéket 
hagyományozott ránk, melyekkel kapcsolatban rendkívül nehéz megállapítani, hogy 
pontosan mennyi is hiányzik a szövegek teljes változataihoz képest, éppen ezért ért-
hető és indokolt Maczák azon döntése, hogy fi gyelmen kívül hagyja ezeket a töre-
dékes műveket.

Ahogy Sepsi tanulmányán, úgy Maczákén is érezhető a kötetet megelőző hosszú 
és precíz kutatási folyamat: rengeteg forrást, naplóbejegyzést, levelet, jegyzetet és 
adatot használt fel a drámák vizsgálatakor. A Papírdarabok egyik nagy erénye szerke-
zeti átláthatósága, világos felépítése: minden egyes drámaelemzésnél a szerző ugyanazt 
az utat járja be, melynek köszönhetően az olvasó számára könnyen összehasonlítha-
tóvá válnak a Pilinszky-drámák. Minden egyes műnél a szerző először a keletkezés-
körülményeket veszi szemügyre, illetve azok hatását vizsgálja a drámákon. Példának 
okáért a Síremlékek tanulmányozásánál Maczák szerint (106.) nem lehet fi gyelmen 
kívül hagyni azt a tényt, hogy az a fénykép, mely a drámát ihlette, Jutta Scherrert, 
Pilinszky akkori szerelmét ábrázolja – nem csak a kép beállítása inspirálhatta, hanem 
a fotót sok tekintetben saját kapcsolatuk jelképének is érezhette Pilinszky. Abban 
az esetben, ha a keletkezéstörténetnek nincs jelentős, kimutatható hatása az adott 
műre, a műfaji besorolással kezdi a vizsgálatát: az „Urbi et orbi” a testi szenvedésről 
például már címében is jelzi műfaját, a dráma tanításként való felfogását. Második 
lépésként a darabok lehetséges forrásait veszi sorra: fontos kiemelni, hogy Maczák 
csak olyan alkotásokkal veti össze a drámákat, melyekkel Pilinszky bizonyíthatóan 
találkozhatott, illetve, melyek közvetlen, vagy közvetett hatása példákkal alátámaszt-
ható. Dicséretre méltó, hogy a kötetben szereplő fi lológiai adatok – például, hogy 
a KZ-oratórium írásakor Pilinszky levélben arra kérte családját, hogy szerezzenek 
neki egy olyan misekönyvet, amelyben pontosan szerepelnek a mise egyes részei – elem-
zésre is kerülnek, az említetett esetben például az, hogy a Pilinszky-jegyzetekben 
meghatározott miseegységek hogyan jelennek meg végül a KZ-oratóriumban. Emellett 
a források rendkívül részletgazdag bemutatása támasztja alá Maczák megállapítását 
Pilinszky írói módszeréről, mely szerint (1–26.) szövegeit az újraírás, a belső inter-
textualitás és a sűrítés eszközének az alkalmazása határozza meg. 



KRITIKA494 495KRITIKA

Nemcsak konkrét műveket, hanem műfajokat (iskola- és misztériumdrámákat), 
színházeszményeket (keleti színházat), (Beckettől, Ionescótól vagy épp az újhullámos 
fi lmektől kölcsönzött) dramaturgiai megoldásokat is megjelöl a Pilinszky-darabok 
forrásaiként. Egyik legfontosabb, közvetett – például Paul Claudel művein keresztüli 
– forrásként a nó színházat határozza meg. A Pilinszky-drámákat illetően jogosan 
merülhet fel a kérdés, hogy azok rendelkeznek-e egységes dramaturgiával: míg Sepsi 
nemleges választ ad, addig Maczák szerint (32.) pont a nó színház az, mely egységbe 
tudja kovácsolni dramaturgiai szempontból a Pilinszky-darabokat. Valóban, a kötet-
ben olvasható elemzések révén azt látjuk, hogy Pilinszky műveiben rendre feltűnnek 
a jellegzetes nójegyek, például a vaki (kérdező) és a site (központi alak) szerepeltetése, 
a szövegek rétegzettsége, mely az asszociációk tengerét nyitja meg az olvasók előtt, 
a szerkezetben bekövetkező hirtelen fordulat és a nanori (a szereplők bemutatkozá-
sának) alkalmazása. Nem utolsó sorban a fentebb említett írói módszer, a sűrítés 
eszköze is dramaturgiai egységet tud kovácsolni a művek között.

A Pilinszkyt ért hatások elemzése kapcsán fi gyelemreméltó a szerző azon igyeke-
zete, hogy elkerülje a korábbi tanulmányok által levont következtetések megismétlé-
sét, és helyettük olyan észrevételekre törekszik, melyek újabb szempontot adhatnak 
Pilinszky műveinek a vizsgálatához. Ennek megfelelően nem bocsátkozik például 
a wilsoni hatás hosszas elemzésébe, csupán arra hívja fel a fi gyelmet, amire a korábbi 
elemzők a véleménye szerint nem fektettek elég nagy hangsúlyt: Wilsont illetően arra, 
hogy Pilinszky nem egy új színházi modellt ismert meg a rendező előadásai által, ha-
nem a tiszta költészet színházi alkalmazását fedezte fel bennük. (95.) A tiszta színhá-
zat, azaz a minden mástól – cselekménytől, jellemábrázolástól és jellegzetes szöveg-
stílustól – mentes színházat találta meg Wilsonnál, és ennek a tiszta költészetnek/
színháznak az eszményét alkalmazta saját drámaírói munkássága során is. 

A források részletes vizsgálata után találjuk a kötetben a konkrét drámaelemzé-
seket, melyek során a szereplőket, a tartalmat, a szerkezetet, a szövegalkotást és az 
utóéletet veszi górcső alá a szerző. Első lépésként talán azért is esik Maczák választása 
a szereplők tanulmányozására, amiért Tarján Tamás is azt írja,13 hogy a Pilinszky-
darabokban a nevek „nemegyszer önmagukban olyan metaforikusan, ikonikusan teltek, 
sőt, már-már allegorizálók, hogy a név mellől nem is igen indítható hagyományos dia-
lógus”. Bécsy Tamás meghatározását követve14 a Pilinszky-művek szereplőit lírai kép-
másoknak, a darabokat pedig lírai drámáknak tekinthetjük, mely műfaj befolyással 
bír Maczák elemzésének további szempontjaira, az egyes darabok tartalmára, szer-
kezetére és szövegalkotására.

A kötet elolvasása után csupán egyetlen egy dologgal kapcsolatban támad hiány-
érzetem, mégpedig ahhoz kötődően, hogy csupán a KZ-oratóriumnak ismerheti meg 
az olvasó az utóéletét: kíváncsiságom jelen esetben nem a darabok előadástörténetére 
irányul, hanem azok recepciótörténetére, illetve Pilinszky későbbi írói munkásságára 
gyakorolt hatására. Ha e hatás elenyésző vagy a recepcióvizsgálathoz nem áll rendel-

13 Tarján Tamás, Pilinszky, a színműíró. Gyorsrajz = „Merre? Hogyan?”, 155.
14 Lásd Bécsy Tamás, A lírai dráma elméleti kérdéseiről, ItK 1980, 702–715.

kezésünkre elegendő forrás, akkor ezek hiányából is fontos következtetések válhatnak 
levonhatóvá.

Mind Sepsi Enikő, mind Maczák Ibolya kötete a Pilinszky-befogadástörténet 
fontos kiegészítése és hiánypótlása, a költő színházesztétikájának és drámáinak az 
elemzésével (remélhetőleg) a köztudatba emelik Pilinszky Jánost, a drámaírót. Innen 
már csak egy lépés hiányzik ahhoz, hogy a drámaíró Pilinszky teljes jelenléttel rendel-
kezzen a színháztörténeti diskurzusban is, ez a lépés pedig nem más, mint a drá-
máinak és esztétikájának előadástörténeti vizsgálata. Bízzunk benne, hogy már erre 
sem kell sokat várnunk.

(L’Harmattan, 2015; Balassi, 2015.)


