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Száraz oázis 
Groteszk játék két felvonásban 

 
 
Szereplők: 
 
Jolán, (nyugdíjazott tanítónő, a házmesterséget elvált férjétől örökölte)  
Juli, a tanítónő elvált lánya  
Chisu, a tanítónő volt férje 
Jenő, a Juli elvált, öt ikszes pasasa  
Joli, Juli iskolás lánya, aki tudja, hogy elválik majd jövendőbelijétől 
Stefan, Juli első férje 
Kiss, elvált nyugdíjas 
Renner-(Rónai-Radulesco), öreg özvegy 
 
 
 
Többemeletes, leromlott bérház sivár, belső udvara, lépcsőfeljáróval, esetleg lift-
tel. Az udvar közepén, „csakazértis” néhány gyomokkal kerített, elhanyagolt ró-
zsatő. A háttérben az utcára vezető, félig nyitott, patinás kapu, amelyen át szünte-
lenül, hol felerősödve, hol elhalkulva behallatszik a belvárosi utcazaj. A kapualj-
ban bűzlő kukák, kutyapiszok, szemét. Az udvar körbefutó nyitott folyosóit vetí-
tett kép mutatja, és/vagy az első és második emeleti gangrészlet, ahol a lépcsőn 
vagy a lifttel közlekedő szereplők is mutatkozhatnak. 
 
Első felvonás 
 
Korareggeli félhomály, az utcáról egyre erősödő gépkocsizaj, 
villamoscsörömpölés, árurakodás zaja. 
 
JOLÁN (nyugdíjas özvegyasszony, házmesterkötényben, álmosan, seprűjét maga 
után húzva jön, téblábol, a kapualjba érve, hirtelen elönti a pulykaméreg) Szent-
séges Ég! Hogyazaaa! Hogy az a megfeszített szentszépkiskenyerűszűzborbála 
húzza rátok a pöcegödrös poklok sistergő tűzét és égesse el szemetelő kedveteket 
mindörökké! Ti, Guanó-ország megveszekedett, agyatlan fiai, hogy érne már egy-
szer szátokig a szemét… Hogy fulladnátok egyszer már bele! Ti, pofátlan pat-
kánynépség! A házmestert-szomorító anyátokkal együtt! (Tölcsért formálva a ke-
zéből a lakóknak címezve ordítja) Szemét! Szemét! Szemét banda! (Pillanatig 
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harcias pózban válaszra vár, a beálló csend szolgáltatta elégtételtől magára ta-
lálva, beletörődve a változtathatatlanba, békésen folytatja a sepregetést.) 
KISS (nyugdíjas, de még sportos alkatú elvált ember, álmosan, gatyában és bor-
zasan a második emeleti gangon nyújtózkodva) Óóó! Anyám, drága jó anyám! 
Miért hagytál engem?! (Letekint az udvarra) Mondd, miért hagytál el engem?! 
JOLÁN (hátat fordítva, úgy tesz, mintha nem hallotta volna a fenti fohászt) Kívül 
csicsás, belül férges. És még mutogatja magát… Mit mind henceg az ilyen?! In-
kább a zavarát kezeltetné. Merthogy zavaros ember. A doki is megmondta, hogy 
merevedés-zavaros. A felesége is ezért hagyta ott. S még volt pofája nálam is pró-
bálkozni! 
JULI (az első emeleti gangon, hálóingben nyújtózkodik, a nyitott folyosóra nyíló 
hálószobában nehezen ébredő ideiglenes élettársát sürgeti) Óóó…Lajos! Lajos! 
(Félre) Pardon. ..(Sietve, parancsoló hangon javít tévedésén) Jenő! Kelj fel, Jenő! 
Hasadra süt a szmog! (Mutogatja bájait Kissnek) 
KISS (élvezettel dúdolja) … hálóingben kaptalak / Ha még egyszer így kaplak / 
Bizonyisten meg… 
JOLÁN (hirtelen közbevágva, az idegenvezetők stílusában magyarázva) … Ehhez 
a bérházhoz hasonlót bármelyik városban talál az ember. Az ilyen házakat szürke 
kisembereknek építették még a múltszázad elején, azok a szorgalmas és élelmes 
pénzes emberek, akik előre látták, hogy a városba özönlő szolgák hadának fedél 
kell majd a fejük fölé. Lakóik többnyire a betevő falatért robotoltak, és azért, 
hogy idejében kifizessék a házbért. Akik, elhelyezkedhettek valamelyik gyárban, 
menthetetlenül a munkásosztály hű fiaivá váltak. És lelkiekben meggazdagodtak. 
Álmaikban hihetetlenül vagyonosak lettek. Álmaikban ma is megengedhetik ma-
guknak, hogy mint az őrült gépkocsivezetők, elengedett kormánnyal száguldozza-
nak összevissza vágyaik sziporkázó világában. Sok ilyen tökéletlen ember megfér 
itt egymás mellett. Sorsukat összekötik a napi gondok, olyanformán, ahogyan eze-
ket a családokat összekötik a lakásuk ajtajáig húzódó emeleti gangok, ezek a sivár 
függőfolyósok, ahonnan a lakók, valamely óvatlan pillanatban, pofátlanul a mély-
be sepregetik a maguk lelki és egyéb szemetét. Életük mocskát sem titkolhatják, 
kitüremlik a gangra minden, ami ott benn történik. Évtizede ismerem, merthogy 
figyelem, ezeket az embereket. Egyik-másik gyerekét tanítottam is, amíg elhatal-
masodó ideges fejrángásaim miatt betegnyugdíjba nem küldtek. De már azelőtt 
elváltam kurvás férjemtől, akitől idegbajom mellé a házmesteri teendőket örököl-
tem. Egy városszéli tömbház garzonjából kerültünk ide, amikor bútorasztalos fér-
jemmel együtt sikerült annyi lelépési pénzt összegyűjtenünk, amivel rávettük az 
itt két szoba közösben lakó öregeket a lakáscserére. Egy jóságos öregasszonnyal 
és egy különcködő agglegénnyel laktunk együtt. Szerencsére a konyhát rajtunk 
kívül csak a néni használta. Az államosítás előtt az övé volt a bérház, de olyan 
mindenbe beletörődő, vidám természetű asszony volt, hogy jól megfértünk vele. 
Amíg kicsik voltak a lányaim még a felügyeletüket is elvállalta, mert mi örökké 
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angol nyelven. 

1977   Beszélgetések Sheryl Suttonnal. (Egy párbeszéd regénye.) 
1978   Párizsban megismerkedik Ingrid Ficheux-vel, akivel két év múlva Buda-

pesten egyházi házasságot köt. 
1980   Költői munkásságáért Kossuth-díjjal tüntetik ki. 
1981   Május 27-én Budapesten szívroham következtében meghal. 
           Június 4-én temetik a Farkasréti temetőben. 
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Életrajzi adatok 
 
1921 november 27-én születik Budapesten. 
1927-1937. Elemi iskolát a Cukor utcai iskolában járja, később a budapesti piaris-

ta gimnázium diákja.   
1937 nyarán apja meghal. 
1938 májusában megjelenik első verse az Élet-ben. 
1939 februárjában a Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi 

Karára iratkozik, 
1940 ősszel a budapesti tudományegyetem bölcsészettudományi karán folytatja 
tanulmányait, művészettörténeti, magyar, valamint olasz irodalmi és nyelvészeti 
előadásokat hallgat. 
 
1942 -ben az Élet szerkesztőségében dolgozik. A lap több versét és prózai í  írását 
közli. 
1944    május 13-án kézhez kapja egyetemi végbizonyítványát. Ősszel behívják 
katonának. Alakulatával nyugatra kerül. (1945-ben hazatér) 
1946    Megjelenik első verseskötete, a Trapéz és korlát. 
1946 -1948 Több irodalmi folyóirat munkatársa: Diárium, Magyarok, Újhold, Vá-
lasz, Vigilia 
1947    Baumgarten-díjban részesül. 
1954    Polgári házasságot köt Márkus Annával. Rövid idő után különköltöznek. 
1959    Elveszti édesanyját. Harmadnapon. (Versek) 
1963    Hosszabb időt tölt Franciaországban. Kezébe kerülnek Simone Weil írásai. 
1970   Gabriel Marcel meghívására féléves tanulmányutat tesz Nyugat-

Európában. Megismerkedik Jutta Schörer-rel. Nagyvárosi ikonok. 
(Összegyűjtött versek.) 

1971    József Attila-díjban részesül. Párizsban megtekinti Robert Wilson rendezé-
sében a Regard du sourd (A süket pillantása) előadását. Megismerkedik Sheryl 
Suttonnal. 
1972    Szálkák. (Versek.) 
1974    Végkifejlet. (Versek és színművek.) 
           A nap születése. (Régi és új verses mesék) 
1975    Tér és forma. (Versek.) 
1976   A Rotterdamban megrendezett nemzetközi költőtalálkozó vendége. Lon-

donban is megfordul.  
           Kráter. (Összegyűjtött és új versek.) 

 Megjelennek válogatott versei önálló kötetben, Ted Hughes fordításában,  
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futottunk, mindenféle munkát elvállaltunk, hogy egy kicsit összeszedjük magunk. 
Eleinte az agglegény sem jelentett gondot, a múzeumban dolgozott, többnyire tá-
voli helyekre utazott, ahol huzamosabb ideig ásatásokat végeztek. De amikor itt-
hon volt, akkor is alig használta a fürdőt, igaz néha mintha beleütött volna valami, 
éjszakánként gatyában téblábolt a folyósón, a sötétben. A lányaim miatt néha rári-
pakodtam, de mert nők nem jártak hozzá, nem izgattam magam. Nyápic kisember 
volt, ha úgy adódik, elbántam volna vele magam is. 
KISS (ismételten, élvezettel dúdolja) … hálóingben kaptalak / Ha még egyszer így 
kaplak / Bizonyisten meg… 
JOLÁN (felháborodva, a seprűt rázva, de mint, aki tudja, hogy tiltakozását meg 
sem hallják) Az jó anyádat! Ne merd molesztálni a lányomat, mert velem gyűlik 
meg a bajod… 
JENŐ (meztelenül kiugrik a gangra) Julikám, vigyázz! Még megfázol idekinn! 
(Hirtelen felnyalábolja élettársát és eltűnik vele a színfalak mögötti hálószobá-
ban) Nézd csak, itt az ágyban lángol a te Napod! Sütkérezz egy kicsit, tubicám… 
(Incselkedés, dulakodás, hancúrozás, majd a szerelmi aktus hangjai) 
JULI (bátorító ellenkezéssel) Jaj, Jenő! Pont most… Hülye! Hűűű…Jenőőő! Elké-
sünk! Hát nem vagy fáradt? Óóó! Hát nem volt elég az este…Na, de Jenő! 
JENŐ (lihegve) Én vagyok… A te hülye Jenőd! Hűűű-lye-nő! Most aztán be-
akasztok neked…. 
JULI (visongva) Nem kell, hogy vigyázz! Most nem…  
JOLÁN (felfigyelve a hálószobából kihallatszó zajokra) Hát ezek a Júliék már 
megint hancúroznak. Bezzeg gyerek sehol… Ezek aztán tudják, hogyan kell élni. 
Halmozzák az élvezeteket. És utánuk az özönvíz… De hát mit tegyen az én sze-
génykém? Az én Julikám… Hiszen olyan örömtelen volt az első házassága. Bez-
zeg az én időmben… Mi úgy éltünk, mint a galambok… 
 
Hirtelen sötét.  
 
Aztán a színpad előterében megelevenedik a felidézet jelenet. Korareggel. A ház-
mester a kapualjban sepreget. Az egykori tanítónő tankönyvekkel megrakodva 
éppen az iskolába indul. 
 
CHISU (középkorú, kopaszodó mesterember, felpaprikázottan rátámad tanítónő 
feleségére) Üres a ládikó! Hol a pénz!? 
JOLÁN (tettetett érdektelenséggel) Miféle pénz? Miért nem azt kérded, hogy mi-
ből csináltattam a lányodnak bársonyruhát az évzáróra? 
CHISU Miféle bársonyruhát? 
JOLÁN Na látod, ez vagy te! Annyira nem érdekel a lányod sorsa, hogy észre 
sem vetted azt a meggypiros bársonyruhát, azzal a cuki kis csipkegallérral, amit 
éppen tegnap fejezett be a varrónő. Képzeld el, csodát tett, két nap alatt elkészült 
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vele, és olyan, hogy az összes szülőknek leesik majd az álla az évzárón. Nyilván-
való, hogy jól megfizettem a munkáját… Mit akarsz?! Hiszen te is megkéred az 
árát a munkádnak, amikor antik bútorok gyors javítását vállalod. Csak azt ne 
mond, hogy nem láttad azt a ruhát a szekrényben. Nem kell ahhoz különleges fi-
gyelem, hiszen olyan szépségesen szép, mint egy szerelmes költemény. Ne 
mondd, hogy nem tűnt fel neked a szekrényben ez a ruha! Direkt nyitva hagytam 
a szekrény ajtaját, hogy vedd már észre. Csakhogy neked nincs szemed a szépre, 
észre sem veszed, mennyit küszködöm, hogy lépést tartsunk a hozzánk hasonlók-
kal, a hozzánk méltókkal. Hát nem látod, hogy a lányod már nagylány! Nem jár-
hat rongyokban! Mit szólnának a barátnői, a barátnőim, a szomszédok, az isko-
la… 
CHISU Szóval elköltötted mind, amit a ládikóba tettem?! 
JOLÁN (idegesen) Most mennem kell, elkésem az iskolából! Különben az utolsó 
garasig mindennel elszámolhatok, ha úgy kívánod! 
CHISU Az Isten szerelmére! Fél kocsi ára volt a ládikóban! 
JOLÁN Vásároltam még két napernyőt, gyönyörű színekben. Ja, és egy kis 
gyöngyberakásos retikült a lányunk ruhájához, kéz alól sikerült megszereznem az 
igazgyöngysort… A kolleganőm szerint igazán olcsón jutottam hozzá. Fel tudod 
fogni, mit ér ma egy valódi igazgyöngysor? 

CHISU Mondd, normális vagy?! Itt nyomorgunk, ebben a lepusztult közös lakás-
ban, és te gyöngyökkel cicomázod a lányodat?! A lányunkat, aki alig tizenöt esz-
tendős! 
JOLÁN Betöltötte. Már nagylány. Mit értesz te ehhez?! 
CHISU Neked az isten pénze sem elég! 
JOLÁN Beosztom, ahogy lehet. 
CHISU Elherdálod! 
JOLÁN Nocsak! Manapság mások sem jönnek ki a fizetésükből! 
CHISU Te nem vagy normális! 
JOLÁN Te nem vagy normális! 
CHISU Az anyád! Aki ilyen hülyén hozott a világra… 
JOLÁN Kikérem magamnak ezt a hangot! (Hisztérikusan) Az anyámat ne bántsd! 
A te primitív anyádat okold, hogy nem tanított meg civilizált módon viselkedni. 
CHISU Még hogy primitív? Ki mondja? Egy agyatlan pitsa! Annyi agyad sincs, 
mint egy…egy agysorvadásos vemhes tehénnek! 
JOLÁN Válogasd meg a szavaidat vagy betömöm a szádat! (Férjéhez vágja a 
könyveket) Jön, hogy beléd rúgjak! 
CHISU Miiiit?! (Rátámad az asszonyra, püfölik egymást) 
JULI (visítva rohan az emeletről, az apjára veti magát) Kikaparom a szemed! Ne 
nyúlj az anyámhoz! Figyelmeztettelek, ha még egyszer rátámadsz, megöllek! 
(Magasba emeli a háta mögött kést tartó kezét) Megöllek! 
JOLÁN Ne a fejét! Ne a fejét! A karjába… Vagy inkább üsd a combjába… In-
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Pilinszky költészete példa arra, hogy hogyan lehet úgy megszólalni, hogy a hall-
gatás beszédes legyen, és hogyan lehet úgy elhallgatni, hogy a szó életre keljen. 
Hogy hol az a határ, ahol a csönd eggyé válik az írott szóval, nehéz kitapintani. 
Akár a vadász a lesen, úgy élt s írt Pilinszky, minden percben készen arra a pilla-
natra, amikor a vad felbukkan, amikor egy dolog újonnan felfedezhető. Ennek az 
aktív figyelemnek a csendjét érzékeljük gyakran a verseiben. 
A költő minden írásával az emberi lélek legmélyét világítja meg, elénk vetíti, 
mindenféle szépítések nélkül, nyersen és egyszerűen. Verseivel szólítja az olva-
sót, hogy vállalhatja, vállalnia kell utód sorsát.  
 
Mindig az elhányt bádogkanalat, 
a nyomorúság lim-lom tájait kerestem, 
remélve, hogy egy szép napon 
elönt a sírás, visszafogad szelíden 
a régi udvar, otthonunk 
borostyán csöndje, susogása. 
 
Mindig, mindig is hazavágytam.  
 
Egy szép napon- (Pilinszky, J. 2000:95 ) 
 
Minden megszólalást elhallgatással mélyít a költő, s magának a csendnek a körvo-
nalai is csak az írott nyelv -, a beszéd-, a szó jelenlétével mutatkoznak. A gondo-
lati alap magában egyesíti a hallgatást és a megszólalást s követeli az elhallgatást. 
A költő szavaival élve: 
[...] a mélyben töretlen az egység, a tehervállalás, az igazság szeretete, a megren-
dültség és engedelmesség folyamatossága. Igaz ennek az egységnek és folyama-
tosságnak csak időnként irodalom a neve. Mit számít? A képzelet valódi történeté-
ben a hallgatás olykor fontosabb minden leírt mondatnál. És itt - utoljára -  
A „teremtő képzelet” sorsa korunkban.  
Pilinszky, J. 2000:86 ) 
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Túlhevített virágcsokor.   
(Pilinszky, J. 2000:79 ) 
 
Ennél csak egy fokkal lehetne rövidebbet írni, és az egyetlen szó lehetne, akár 
Blaise Cendrars híres verse, a 
 
Miért írok verset?:  
Csak. 
 
Akarva, akaratlanul észrevesszük a tudatos tömörséget. Megértjük, hogy a költő 
ebben a az egy mondatban tényleg minden kellő mondandóját belefoglalta, de 
hiányosnak tűnik a vers. Ugyanúgy ahogy egy félbeszakított beszéd érzékelteti 
az elhallgatást, érződik itt a tudatos csend. Tömör megfogalmazás, tudatos az 
hallgatás, még akkor is ha a beszéd itt épp fölöslegesnek tűnik. A vers részlete-
ket jelez, egy élmény kivonatát. Absztrakt jelszerűsége, hiányossága majdhogy-
nem egyenlővé teszi a teljes hallgatással. És ez az elnémulás az, ami magát a 
verset alkotja. Nem az esendő mondat, hanem az ezt tartalmazó hallgatás az, 
amit a költő tudomásunkra akar hozni, a meleg csend-et Simone Weil fogalmá-
val élve.  
 
A nyelv Pilinszky szerint nem tudja többé bemutatni, ami történt - a második 
világháború eseményeire utalva, hanem magának kell a minden morális ítéletet 
kizáró történés elsődleges valóságává válnia. Ennek a poétikának a megvalósu-
lását a költő a tematizált csenddel összefüggésben mindinkább sajátosan kiala-
kult nyelvvel érzékelteti, mely az értelemalkotás szempontjából fontos informá-
ciók kihagyását a betöltendő üres helyek játékát jelenti. 

Összefoglalás 
 
Pilinszky csöndje egy az alkotásaival. Amennyire természetes a megszólalás a 
költő számára, pontosan annyira természetes az elhallgatás is. Ez a csönd ne-
vezhető a modern költői stílus egyik alapvető elemének. Úgy ahogy a metafo-
rák, a szinesztéziák, a szimbólumok és a metonímiák, amelyek annyira jellem-
zőek voltak a század eleji költészetre, ugyanúgy jellemezhető a modern század-
végi vers a kihagyásos struktúrákkal, tőmondatokkal, csenddel. Ami Pilinszkyt 
kiemeli az átlag modern költők sokaságából, az csendjének tematikai értelme, 
világnézetének az az egyedi vonása amely önkéntelenül magában hordozza, 
kiköveteli a csendet. A csend nem csupán stiláris eszköze, hanem gondolati kö-
zege, drámai vonás, érzelmi letisztulás, felhívás, személyes vezeklés, iskolázott 
figyelem, egyszóval szeretet. 
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kább a combjába… 
 
Hirtelen sötét. 
 
KISS Óóóó! Mondd, miért hagytál el engem?! (Letekint az udvarra, beszélgető-
társat keres) Mondd hát… Miért hagytál el engem?! 
JOLÁN (kötényben, seprűvel a kapualjban) Hogy lehet egy impotens ilyen kéjsó-
vár? Mit szenvedhetett szegény felesége! Mert az ilyen fúrt mutatja, hogy akarja, 
amikor pedig ott van, csak néz szótlanul, mint a megfagyott gyermek. Nekem az-
tán nem kell az ilyen. Amióta elváltam, nekem nem kell a férfi, nyugtom van nél-
külük is.  
KISS (áthajol a korláton, a kapualjat fürkészi, feltűnést keltően kornyikál) Küldök 
néked egy nápolyi dalt… Küldök néked egy stráfkocsi szart…(Elharapja a végét) 
Küldök néked egy… 
JOLÁN (tudálékosan, ahogyan a pedagógusok továbbképzőik alkalmával ásítozó 
kollegák előtt dolgozataikat olvassák ) A mai magyar család, az európai átlag dol-
gozó családokhoz hasonlóan, történetileg adottan, többféle funkciót lát el. A csa-
lád biológiai-szociális funkcióinak ellátása rendkívül lényeges a társadalmi repro-
dukció biztosításában: a szaporodást, a gyermekszülést, a nemi életet fontos 
bioszociális szükséglet-kielégítésnek tekinthetjük. De egyértelműen megállapít-
hatjuk, hogy egykor a család gazdasági egység volt, és a családi jellegű motiváci-
ók nagyban hozzájárultak a gazdasági tevékenység sikerességéhez, hiszen a csa-
lád gazdasági funkciója jelentős mértékben kötődött a termeléshez, míg manapság 
inkább fogyasztási egységjellege domborodik ki. Természetesen nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül, a család gazdasági funkcióinak vizsgálatánál, hogy a család tar-
talékai vonatkozásában még nem tekinthető kimerültnek, gondoljunk például az 
újra fellendülőben lévő kisiparra vagy a falusi turizmus fejlődésére. De ugyancsak 
egységként beszélhetünk a család pszichikai funkciójáról is, mert hiszen a család 
pszichikai egységként is működik, amelyet meghatároznak többek között az érzel-
mek, a hangulatok és sokféle olyan hatások, mint a szeretet, az öröm, az aggódás, 
a féltés, a féltékenység, az érzelmi bizonytalanság, a labilitás, a jó, a rossz, az ak-
tív, a közömbös, az unalmas, vagyis az intenzívhiányos légkör… Mint minden 
közösség, a család végül is, a pszichés szükségletek egész sorát elégítheti ki, illet-
ve működészavaraival rendkívül súlyos problémák kiindulópontjának lehet a me-
legágya. Továbbmenve: a család kielégítheti azt a normálisnak mondott emberi 
igényt, amely társszükséglet formájában makacsul jelentkezik egész életünk fo-
lyamán. A nemi élet örömeitől függetlenül, a gyermekáldás az önmegvalósítás 
egyik kézzel fogható eszköze, a gyermek számára pedig a család egyféle szociális 
anyaméh, amely megvédi tagjait a nemkívánatos környezeti hatásoktól, biztosít-
hatja azt a normál lelkiállapotot, amely nélkülözhetetlen feltétele az emberi lét-
nek, az ember sikeres tevékenységének és végső soron önmegvalósításának. 
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(Figyelmeztetően magasba emelt ujjal.) Ugyanakkor a család forrása lehet a per-
manens gyűlölködésnek, kitermelheti a megalázás, a megcsalás, a megcsalatás, az 
emberi méltóság lábbal tiprása, az alá- és fölérendeltség egyenlőtlenségi viszonya 
kialakulásának… És akkor még nem szóltam a család társadalmi fegyelemre és 
erkölcsre nevelő valamint egyéniségformáló szerepéről. (Nagyot szusszanva, visz-
szazökkenve házmesteri környezetébe) Ezekről, ha időm engedi, majd udvar- és 
járdaseprés, szeméthordás és kutyapiszok-eltávolítás után kívánok néhány gondo-
latot megfogalmazni. De lehet, hogy majd csak később keríthetek erre sort, mert 
előbb még rendbe kell tennem a lakást, rohannom kell a piacra, ebédet kell főz-
nöm, mosnom is kell… (Türelmetlenül) Minden rám szakadt, mert nyakamon ma-
radt az én drágalátos lusta lányom, akit nem voltam képes megtanítani arra, hogy 
reggelenként legalább az ágyát vesse el. Sejtem, hogy ma is rám hagyja a takarí-
tást. Legalább azt szétbaszott hálószobát tenné rendbe… (Dühösen) Juli! Júúúliii!  
JOLI (az emeletről rohan, iskolatáskával és edzőfelszereléssel, valósággal berob-
ban a kapualjba, ahol menetközben igyekszik befejezni az öltözködést) Már 
megint elkések az edzésről! Mi a francért nem költöttél?! 
JOLÁN Szia Jolikám! Mondd, nem fáj a feledékenység?! Már megint nem vagy 
velem köszönőviszonyban!  
JOLI Neked ma is a sepregetés az első!? 
JOLÁN Nekem, a te korodban, reggel is lavórban kellett mosakodnom. Neked 
csak meg kell nyitnod a meleg csapot… 
JOLI (táskájában edzőfelszerelései között kutatva) Nem találom a fürdőbalzsamo-
mat! 
JOLÁN Hát nem csörgött az óra?  
JOLI Pedig itt volt a táskámban! 
JOLÁN Iskoláskoromban nekem sem segített az anyám. Reggelit készítettem ma-
gamnak és tízórait… 
JOLI Már biztosan elment az a baszott busz! 
JOLÁN Bűzlik a szád! Fogat sem mostál?  
JOLI Falhoz verem egyszer azt a kurva órát! 
JOLÁN Szép napunk lesz… 
JOLI Szia Nagyi! Rohannom kell!  
JOLÁN (magyarázva) Joli a legnagyobb unokám. Vele igazán jó beszélgetni. Sok 
mindenben hasonlít rám. Olyan szabad szájú… Már pólyás korában is rám hason-
lított. És később is, amikor öntudatlanul utánozta mozdulataimat. Jött, hogy mege-
gyem a drágámat, amilyen aranyos kölyök volt. Na, de most! Mondhatom, elment 
tőle az étvágyam. A kurva életbe! A tanítványaim imádtak. A lányom és az uno-
kám nevelésében pedig csúfosan megbuktam. Ki érti ezt?! 
RENNER (kicsi székre ül lakása ajtaja előtt, napfürdőzik) Hajaj! 
JOLÁN Jó reggelt Rónai bácsi! 
RENNER Jó reggelt! De már nem Rónai a nevem. 

2354                                       Tar Károly: Száraz oázis 

Négysoros 
Pilinszky egyik legrejtélyesebb verse a híres Négysoros, melynek strukturális 
elemzése sok mindenről árulkodik, ellentétben a tartalmi értelmezéssel: 
 
Alvó szegek a jéghideg homokban. 
Plakátmagányban ázó éjjelek. 
Égve hagytad a folyosón a villanyt. 
Ma ontják véremet.  
 
 (Pilinszky, J. 2000:55 ) 
 
A rövid mondatokra széttördelt szöveg nem alkot semmiféle egységes szerkezetet. 
Lehetne ezekből négy egysorost is fabrikálni. Ami látszólag teljesen összefüggés-
telen, az tulajdonképpen a vers tematikai szintjén teljes és egész. Ebben az eset-
ben a széteső struktúra egyetlen összetartó eleme a mondatok között fennálló ér-
telmi és érzelmi kapcsolat. De ennek a különös formai szerkezetnek is megvan a 
maga mondanivalója.  
Az első két személytelennek tűnő mondat[...] két gyönyörű megszemélyesítés, a 
tárgyi világ megszemélyesítése ebben a leírásban elementárissá teszi az elhagya-
tottság, a magány fájdalmának bennszakadt CSENDJÉT. (Mélypataky Ágnes) 
A szimbolikus szóhasználat különös „mondatszerkezettel” társul az igét teljesen 
kiküszöbölve a két első sorból: Alvó szegek a jéghideg homokban. /
Plakátmagányban ázó éjjelek.  
Szokatlan hiányos mondat, hisz a magyarban leginkább az alany foglaltatik az 
állítmányban, de itt viszont hiányzik az állítmány. Ez felerősíti a magány és a 
szenvedés érzékelhetőségét.  
A harmadik sor az elhagyatottság szimbóluma: Égve hagytad a folyosón a vil-
lanyt. Itt egy mondatba sűríti a hiányzó alanyt, a második személy és annak eltá-
vozása, melyet a múlt idejű ige használata ad tudtunkra. Ennek a végtelen egye-
düllétnek, a magánynak a végkifejletét a negyedik sor hozza, maximálisra fokoz-
va azt: Ma ontják véremet. Itt a költő a szenvedő alany, kitéve mások brutalitásá-
nak. Ez a vérontás az előző sorokban kirajzolódó magány hátterében még tragiku-
sabbá válik. 
A vers struktúrájában van egyfajta fokozás, filmszerű közelítés, a végül megszóla-
ló én felé. 

Egy sírkőre 
A legrövidebb Pilinszky vers az Egy sírkőre című, a címmel együtt csupán négy 
szóból áll. Egyetlen szókapcsolat, különös jelzős szerkezet, a sűrítés legvégső ha-
tára. 
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Félelmetesen maga van, 
a pórusait látni, 
mindene olyan óriás, 
mindene oly parányi. 
 
És nincs tovább. A többi már, 
a többi annyi volt csak, 
elfelejtett kiáltani 
mielőtt földre roskadt.  
 
 (Pilinszky, J. 2000:46 ) 
 
Az ember emlékezetébe felvillanó képek tömörségére jellemző módon elevened-
nek meg a versben a kivégzés legtragikusabb mozzanatai, a kilép-és és a földre 
roskad-ás. 
Némaság ez a vers. Egyedül a kép, a lencsevégre vett történet van itt, minden ma-
gyarázat, értékelés vagy épp végső kiáltás nélkül. Előbb a távoli felvétel mutatja a 
helyszínt, majd a főszereplőt hozza testközelbe, a pórusait látni, míg a második 
szakasz záró sora ismét távolít. Az utolsó strófa a tragikus eseményt az elmaradt 
kiáltással, vagyis a csenddel érzékelteti. Teljes ellentétben áll mindazzal, amit e 
helyzet megkíván. Így képes a költő elevenen érzékeltetni, vagyis bevonni az ol-
vasót a szemtanúk körébe, abba a nehézhelyzetbe, amikor minden megtörténhet és 
az olvasó tehetetlensége miatt, de egyfajta kötelességként is, ezt végig kell, hogy 
nézze. 
A vers stilisztikai ereje a képszerűségében rejlik: mint vetített kép hunyorog / rab-
ruha és fegyencfej, az utalás és a megfelelés, mert a hasonlatban lévő kapcsolat 
nem fogalmi szintű. A kockacsend merész összevonás, mely által kiváltott asszo-
ciációk határtalanok.  
Értelmezhetjük a kockát, mint tárgyat, amely természetesen mély csendet sugall, 
azt, hogy csak egy tárgy. Vehetjük a kockát, mint formát, amely a börtönök udva-
rának formájából kiindulva a bezártságot, az elszigeteltséget, a befele fordulást, a 
csendet jelenthetik. Érzékelhetjük a kocka szó hideg hangzását is, mely a k és a c 
mássalhangzók éles, szögletes hangzatának köszönhető. Nem utolsó sorban me-
részkedhetünk a jégkocka asszociációjára is, és így tovább...   
 
Összegzésként, a versben jelenlevő a csend: magán a csend szón kívül jelen van a 
kihagyásos leírásban, a merész összevonásban, a képszerűségben, az elmaradt ki-
áltásban és magában a helyzetmegjelenítésben. 
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HÁZMESTERNÉ Buna ziua domnu Radulesco! 
RENNER Buna. De már nem hívnak Radolesconak. 
JOLÁN Az igaz, hogy kissé megváltozott az utóbbi időben, mintha összébb ment 
volna, a haja is ritkább és megnyúlt az orra. Ráadásul nem is Radolesco? 
RENNER Eltalálta. 
JOLÁN Nekem bizony ezután is, csak a jó Renner bácsi lesz! 
RENNER Vajon? 
JOLÁN Valljon, aki lopott! 
RENNER Legyen. 
JOLÁN Hát akkor salom, Renner bácsi! 
RENNER Eneni jodea. 
JOLÁN Nem tudod, nem tudod… Hát mit tud? Egész nap üldögél az ajtója mel-
lett és sütkörészik, vagyis lopja a napot! 
RENNER Már nem lopom… Csak ülök és gondolkodom…(Ijedten.) Néha csak 
ülök. 
JOLÁN És mire megy vele?  
RENNER Nem tudom. 
JOLÁN Hogyhogy nem? Ismeri a történetet a zsidóról, aki, amikor korán reggel a 
zsinagógába indult, és találkozott a belügyissel? Megkérdezte a tőle a belügyis, 
hogy hova megy. „Nem tudom, tisztelt elvtársam”, felelte a zsidó. „Hogyhogy 
nem tudod?! Hogy mersz nekem így válaszolni?! Most pedig velem jössz, ott bent 
majd megtanítunk az állam iránti bizalomra!”, szólt fenyegetően a belügyis. Mire 
a zsidó felsóhajtott: „Ugye, hogy igazat mondtam? Hiszen, amikor elindultam va-
lóban nem tudhattam, hogy hová jutok.” 
RENNER Így igaz. De én már tudom, hogy hova jutok. 
JOLÁN Minket is éppen odavisznek majd. 
RENNER Jó lesz betartani a sorrendet… 
JOLÁN A nyilvántartás a Nagy Házmester dolga. Hacsak nem munkanélküli… 
RENNER Az igazságnak lába van… 
JOLÁN Azt álmodtam, hogy a szüleimmel a fővárosba repültünk. Félúton leálltak 
a motorok, kiugorhattunk volna, de csak két ejtőernyőnk volt. Azon vívódtam, 
hogy apámat vagy anyámat mentsem. Mit kellett volna tennem? 
RENNER Mielőbb fel kellett volna ébrednie. 
JOLÁN Sikerült, de csurom víz voltam. 
RENNER Ajajjj! Felmegy a vízdíj. 
JOLÁN Oj! 
RENNER Ojojoj! 
JOLÁN Hagyjuk ezt! Tudja mit? Ne politizáljunk! 
RENNER Ugyan már, mit használ nekünk a bölcsesség, ha az ostobaság uralko-
dik?! 
JOLÁN Dúdolhatunk csacska dalokat. Sláger manapság: a „Lesznek még szebb 
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napjaink…” (Zenei aláfestés közben a sláger ütemére dacosan sepreget) 
STEFAN (svéd-szőke, középkorú férfi, utazópoggyásszal megpakolva, a külföldről 
hazalátogatók sajátos felsőbbrendűségével) Hello! Hello, Jolán! Milyen jó nézel 
ki! 
JOLÁN Igen, mint a férjem, hányás előtt! 
STEFAN Csak nincs valami baj? 
JOLÁN Hát nem az, amire te gondolsz! 
STEFAN Mire gondolok, kedves Jolán? 
JOLÁN Arra gondoltál,- mérget veszek rá -, hogy akarattal felcsináltak! Miii?!… 
STEFAN Akarattal? 
JOLÁN Semmi sincs akarat nélkül. Hát elképzelhető, hogy például ez a sok kosz, 
ami nemsokára a szájunkig ér, csakúgy magától gyarapszik. S akkor ráadásnak 
még itt vagy te is! Mi van veled? Habnak jöttél a tortánkra? Hát csoda, hogy oly 
gyakran felfordul a gyomrom! 
STEFAN (elengedi a füle mellett a gyalázkodást) Nem-e madárinfluenza? 
JOLÁN De igen, te okos. Még jó, hogy idejében abbahagytad az orvosit. Kezd-
hetnéd újra az elemiben. Talán bizony akaratlanul szemetelsz itt előttem, amikor 
az - e kérdőszócskát nem az állítmányhoz kapcsolod. A teljes nyelvi elbizonytala-
nodás jeleit látom rajtad, fiam! Sürgősen jelentkezz a járványkórházban! Az ilye-
neket karanténba kellene zárni… 
STEFAN (a kényelmetlen vita elől kibúvót keres) Ááá! Üdvözlöm Radulesco bá-
csi! Mi újság Tel Avivban?  
JOLÁN Már nem Radulesco, hanem régi becsületes nevén Renner… 
RENNER (rövidlátók pózában) Te vagy az Zoli? Mi újság Ulmban? Vagy – nem 
emlékszem pontosan - Malmöben élsz? 
JOLÁN Már nem Zoli, hanem Stefan! És a haja sem a régi gesztenyebarna, ha-
nem az északiakat utánozva, a gyors beolvadás óhajtásától, amolyan hirtelen-
svéd -szőke… 

RENNER Látni jöttél a lányodat? Úgy nő, mint a karós paszuly. Karó nélkül, apa 
nélkül. Ha kelleténél több a karó, az sem előnyös. Merthogy… 
JOLÁN Húzódjon az árnyékba Renner bácsi! Még megfájdul a feje… 
RENNER Merthogy… 
JOLÁN (Stefanhoz) Megint elkéstél a gyermekpénzzel! Két hete várunk. Igazán 
kellemetlen, hogy késedelmeskedéseidért nem fizethetjük rendesen egyre növek-
vő adóságainkat. 
RENNER Persze, persze… 
JOLÁN (Stefanhoz) Leányod már nagyleány. Zeneiskolába jár és nincs mit fel-
vennie az évzáró koncertre. 
Kinéztem neki egy meggypiros bársonyruhát, cuki kis csipkegallérral, mert azt 
szeretném, hogy az összes szülőnek leessen az álla, amikor fellép ezen a vizsga-
előadáson. Látnod kell, hogy mennyit küszködünk azért, hogy szépen járassuk, és 
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A Mielőtt című versben ahogyan a költő maga előtt látja a végítéletet, az ekkor 
felhangzó Isten iránti szeretetünkből fakadó sírásunk fölszabadítja a tengert.  De 
addig, a bűn világában Isten csak hallgathat, mert: 
 
Tengert sose látni a hóhér szobájának ablakából. 
A tenger Istené, 
s az ablak csukva van.  - A hóhér szobája - (Pilinszky, J. 2000:97 ) 
 
Kap-e választ Istenétől az ember kérdezi Pilinszky a Kérdés-ben, s a válasz jön, 
viszont honnan? 
 
Hol járunk már az éden fáitól! 
Világunk büszke madarának 
csőrében porladunk. 
 
Hullám befagy, 
lüktetés, csobogás eláll, 
meghasadnak az evidenciák. 
 
Akárhonnan, 
érkezhet mondat 
akárhonnan?  (Pilinszky, J. 2000:114 ) 
 
A verseiben ki nem mondott csend - a stílus és a forma szintjén  
 
Pilinszky költői hivatását nem abban látja, hogy új megközelítéseket, találó meg-
fogalmazásokat, imponáló szellemességeket keressen, hanem abban, hogy egysze-
rűen mondja ki a dolgok nevét - a mindent megértés, a fenntartások nélküli azono-
sulás erejével. 
 

A Ravensbrücki Passió 
 
A Ravensbrücki Passió-ban kiragadott pillanat, a halállal szembenéző fegyenc 
képét, a múltat vetíti az olvasó jelenébe: 
 
Kilép a többiek közül, 
megáll a kockacsendben, 
mint vetített kép hunyorog 
rabruha és fegyencfej. 
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(...) csillagképeid, 
az ősi néma ábrák:  -Te győzz le- (Pilinszky, J. 2000:9 ) 
 
(...) mint néma tó a néma csillagot,  -Könyörgés- (Pilinszky, J. 2000:12 ) 
 
Elevenen a csillagok alá, 
az éjszakák sarában eltemetve, 
hallod a némaságomat?   -Panasz- (Pilinszky, J. 2000:37 ) 
 
A tenger és a hó motívum szervesen kapcsolódnak egymáshoz révén, hogy mind-
kettő Isten beszédét illetve hallgatását szimbolizálja. A tenger még ha Isten szavá-
nak is a jelképe, akkor is közel áll  a csöndhöz, hisz Ő a csönd maga.  
A hó motívuma a hetvenes évek elején egyszeriben nagyon gyakorivá vált versei-
ben, s néhány más kulcsszóval együtt, vesztőhely, monstrancia, tabernákulum, 
egyfajta külön verscsoportot hoznak létre. Ami a két utóbbi motívumot illeti, ezek 
költői jelentéstartalma igen csak kötődik az ismert egyházi szimbolikához: mind a 
monstrancia, vagyis szentségtartó, mind a tabernákulum, szentségház, az átvál-
toztatott szent ostya őrzőhelye, a személyes isteni jelenlét legközvetlenebb tárgyi-
asulásai, hordozói. Pilinszky azonban az isteni jelenlétnek egy harmadik közvetí-
tőjét is felhozza: ez a tenger, amely maga a végtelenségével, örökös zúgásával, 
hullámverésével szüntelenül világunk részévé teszi Isten hangját, önkinyilatkozta-
tását. 
A hó, a mindent befedő egyenletes fehérség ugyanakkor az örök csendnek, Isten 
hallgatásának a jelképe Pilinszkynél. Ezt az összefüggést mondja ki a Vesztőhely 
télen utolsó sora is: 
S a hó, a téli hó? Talán száműzött tenger, Isten hallgatása.  (Pilinszky, J. 
2000:101 ) 
Ezért tér vissza oly gyakran a behavazott tabernákulum motívuma:  
 
Nem jutok el a szentségházig, 
örökre hó alatt marad 
az a bizonyos tabernákulum,(...)  - Tabernákulum - (Pilinszky, J. 2000:127 ) 
 
Az emberi lét legszakrálisabb drámájának kifejezője tehát a látszólag oly hétköz-
napi kifejezés: hó. Viszont a csukva maradt ajtók, amelyeken az Utószó költője is 
zörget, s a hófödte háztetők csendje az irgalom marék hava  felenged, a Gyerekek 
és katonák című dráma hősének köszönhetően. Amikor a porköpenyes kisfiú  ki-
szabadítja a hóbucka alól a szentségtartót, egyben a tengert szabadítja fel: lassan 
fölerősödő és elhaló hullámverést   hall a közönség.  Erre azonban, Pilinszky vilá-
gában,  csak a kishercegi sugallatú kisgyerek képes: az ő tisztasága, romlatlan nyi-
tottsága előfeltétele a transzcendens beáramlásának.  
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lépést tartsunk a hozzánk hasonlókkal, a hozzánk méltókkal. Nem járhat rongyok-
ban! Mit szólnának a barátnői, a barátnőim, a szomszédok, az iskola… Itt 
nyomorkodunk, ebben a lepusztult közös lakásban… 
RENNER Persze, persze… 
STEFAN (közbekiáltva) Neked az isten pénze sem elég! 
JOLÁN (ellenállást nem tűrően, hadarásig gyorsítva folytatja) És mindenki tudja, 
hogy a Joli apja svédországi tehetős valaki. Merthogy azt hiszik rólad, hogy befu-
tott ember vagy, neves műgyűjtő, hiszen tárlatokat rendezel ott, és amikor hazalá-
togatsz, körbeudvarolnak a képzőművészek, hogy évtizedes elzártságukat valami-
féle csodásnak képzelt skandináviai jelenlétükkel enyhíthessék. Te pedig, hozzá 
nem értő pancserként, hiszen saját bevallásod szerint két vagy három, a képzőmű-
vészetekről szóló könyv járt eddig a kezedben, és mindössze néhány magyar 
egyesület kiállításra nem éppen alkalmas klubhelyiségében mutatod be a hiszé-
keny művészek munkáit, a jelenlétüket jótékonysági cselekedetként maguknak 
bemagyarázó, tucatnyi magyar származású érdeklődő előtt. És nagylelkűen, né-
hány ajándék munka ellenében, kegyesen arról is gondoskodsz, hogy egyik-másik 
alkotásuk gazdára találjon, hiszen az északra kitántorgottak pénztárcája könnyen 
nyílik a hazai tájat ábrázoló nosztalgiájukat csiklandozó grafikák és festmények 
láttán. Utána pedig rendszerint elfelejted visszaküldeni a munkáikat. Hallom, 
hogy malmöi lakásod egyik sarkában plafonig érő rakásban, számolatlanul állnak 
a különféle festmények, amelyeket - ezt is beszélik-, rendre értékesítesz, mert erre 
ugye van eszed, és akkor ne mondd nekem, hogy szűkén állsz a pénzzel, és nehe-
zen teremted elő a gyermektartásdíjat. Pista, nekem ne add a nagyot, és ne sajnál-
tasd magad! Nekem te sohasem leszel az előkelő külföldi Stefan. Pisti voltál, és 
az is maradsz. Egy  pitiáner alak, egy szélhámos bunkó! Ajánlom, hogy gondos-
kodj a lányodról, gondoskodj a lányomról, különben velem gyűlik meg a bajod. 
Majd én teszek arról, hogy megtudják milyen felelőtlen és szívtelen vagy! Aki 
nem gondol gyermekével, akinek nem szent a család, aki csak kihasználta a lá-
nyomat… 
STEFAN (felháborodva) Nektek az isten pénze sem elég! 
JOLÁN Miii?! Beosztjuk, ahogy lehet. 
STEFAN Elherdáljátok! 
JOLÁN Nocsak! Manapság senki sem él a fizetéséből! Mondd, fizetsz te adót az 
összeharácsolt képzőművészeti munkák után? A lányom még tud annyira svédül, 
hogy erről egy gyönyörű levélkében tájékoztassa az ottani tisztelt hatóságot. Mit 
gondolsz rólam Pista? Azt hiszed engem is kőbölcsőben ringattak?! 
STEFAN Jolán, te nem vagy normális! (Hátat fordít, Rennerhez lép, hangtalan 
grimaszkodásával Jolánt csúfolja)  
JOLÁN Neked kellene normálisnak lenned. És rendesnek. És pontosnak. Tedd le 
a pénz Pista, és tűnj a szemem elől… 
JULI (hiányos öltözetben, mint azok a magukat kellető, hervadóan is mutatós höl-
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gyek, akik élvezetet találnak abban, hogy reggelenként, amikor kiugranak a közeli 
üzletbe kifliért, virsliért, tejért, sóvárgó férfipillantásokban fürödve hizlalják fo-
gyatkozó önbizalmukat) Óóó! Stefan! Te itt? (Teátrálisan volt férje felé szökell, 
hogy megölelje, de annak fagyos arckifejezése láttán lehiggad) Várj meg a kony-
hában, rögtön visszatérek… Nemsokára Lajos, pardon… vagyis Jenő is összesze-
di magát. Reggelizzünk együtt … Kapsz majd virslit. És készítek neked tejeská-
vét. Tudod, ahogyan te szereted! (Jolánhoz fordulva) Anya, ugye maradt még a 
tejesasszony tejéből? Szegény Stefan, legalább amikor hazajön, akkor igyon igazi, 
falusi tejből készült kávét. Veszek pár brióst is. 
JOLÁN Néhányat. Hányszor mondjam, hogy a pár az Értelmező Szótár szerint is 
elsősorban kettő! Csak másodlagos jelentése néhány. És ami a tejesasszonyt illeti: 
már rég elapadt a teje, ha jól emlékszem húsz esztendeje szült utoljára, mégpedig 
fiút, aki most éppen katona…  Megvagytok gajdulva, csak beszéltek, csak beszél-
tek, nyomjátok a süket sablondumát, és pillanatig sem gondolkoztok! Merthogy 
nincs is mivel! Kedves lányom, neked sincs annyi agyad, mint egy…mint egy 
agysorvadásos vemhes tehénnek! 
JULI (Szemtelenkedve) Tanító néni kérem, tessék feltenni már végre valami újabb 
lemezt, mert ezt már annyira unom, mint cigány az anyja alapszervezetét. Külön-
ben utánanéztem irodalmunkban is a jelenségnek. Már Jókai is a pár-t használta a 
meghatározatlan dolgok jelölésére, és máig érően legkülönb íróinknál sűrűn elő-
fordul ez, tehát ne tessék itt erőlködni a tiszta magyar nyelv érdekében, mert a 
nyelv megvédi önmagát, mint tudjuk, a nyelv jó tulajdonságai közé tartozik, hogy 
a korszerű gépezetekhez hasonlóan: öntisztító! Magába integrálja … 
JOLÁN Olvasztja! 
JULI Legyen! Tehát magába olvasztja a jövevényszavakat, a szükségteleneket 
pedig úgy kiveti magából, mint „Szalai a szappant!” 
JOLÁN A fenéket! Hogy jön az ide?  
JULI Akkor, mint a taknyot… 
JOLÁN Közönséges… 
JULI Éppen azt magyaráznám, hogy nem kell örökké beleszólnod, kijavítanod, 
átfogalmaznod, megmásítanod… 
JOLÁN Pallérozom! 
JULI Fújd fel! (Indul a kapu felé)  
JOLÁN Legalább két pár kis fonott kalácsot végy, mert „a Pista” hármat is bele-
aprít a kávéjába, és a virsliket is párban kérjed, mert ezeket számlálatlanul zabálja 
a drágád. Tömi magát, hogy ezúton is visszavegyen valamennyit a nagy kínnal, 
nyögéssel leszámolt gyermekpénzünkből! 
JULI (visszatérve, fojtottan) Méghogy drágám! Sohasem volt drágám! Neked kö-
szönhetem, hogy egyáltalán közöm, volt hozzá. Annyit izélted az agyamat, hogy 
így Svédország, meg úgy Svédország, amíg igent mondtam. Azt is mondtad, hogy 
tenyerén hordoz, és úgy etet majd, mint a galambot. Neked még most is mániád, 
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Oszlás-foszlás, vánkosok csendje,  
békéje annak, ami kihűlt, hideg lett,  
mindennél egyszerűbb csend, ez lesz.  
 
Ez lesz- (Pilinszky, J. 2000:116 ) 
 
És itt jutunk el addig a pontig, ahol a kezdet és a vég a csendben összekapcsoló-
dik. A szöveg a csendre, mint a létezés foglalatára és lényegi valóságára mutat rá. 
Arra a helyre, ahol maga a beszéd is született. 
 
A gyerekkor alkímiája  
beteljesül, sikerül végre.  
(...)  
Mindenből csönd lesz és közelség.   
 
Nyitás- (Pilinszky, J. 2000:124 ) 
 
Megtesszük, amit nem teszünk meg,  
és nem tesszük meg, amit megteszünk.  
Valahol rettenetes csönd van.  
Effele  gravitálunk.   
 
Hommage á Isaac Newton (Pilinszky, J. 2000:141 ) 

Motívumok 
 
Pilinszky verseit szövevényes motívumháló fogja össze, s a visszatérő  kulcssza-
vak legpontosabban a különböző előfordulások, az egyes kontextusok összeveté-
sével érthetők meg. Ez a jelenség, életművének egyik alapvető sajátossága, egy-
szerre teszi titokzatossá, nehezen megfejthetővé, ugyanakkor nagyon is egyértel-
művé a költő műveit.  
A csillagok motívuma, mint a csend megtestesítője van jelen leginkább a Trapéz 
és korlát verseiben és, már hézagosabban, a Harmadnapon verseskötetben. Az 
ezeket követő kötetekben meg teljesen eltűnik a versekből.  Felváltja azt a hó és a 
tenger motívuma. 
E három motívumra épülő motímvumrendszer Istenre irányítja a figyelmet. A 
csillagok, mint a teremtett világ,  vagyis az űr, az éj és az ég jelképei. Jellemző a 
csillagmotívumra az is, hogy használatakor a költő majdnem minden alkalommal 
direkt a csend érzékeléséhez köti: 
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szülni arra a tömeges halálra, amelyre az áldozatok maguk külön - külön nem ér-
tek rá felkészülni:  
 
(...) a többi annyi volt csak, 
elfelejtett kiáltani 
mielőtt földre roskadt.  
 
-Ravensbrücki Passio- (Pilinszky, J. 2000:46 ) 
 
A költő viszont nem csak eddig jut el, majdnem emberfölötti kegyelmet érez a 
bűnösökkel szemben is. Túláradó részvétének körét tovább tágítva érti meg, hogy 
a hóhér is áldozat egyben, csak vele később számol le a lelkiismerete, vagy a lin-
cselő tömeg. Pilinszky verseiben a kápók, az  angyalarcú  SS-tisztek épp úgy fe-
gyencekké, bűnük elitéltjeivé - lényegülnek. 
 
Hitvallása egyértelműen üdvözülésről beszél, csöndről, amit átjár Isten közelsége. 
Valamiféle kihunyásról, amely azonban legkevésbé sem abszurd eltűnés, hanem 
megnyugvás, hazatalálás:  
 
„Végül mindig Isten útját követtem, 
bár színem fekete. 
Ezért, ha egyszer elfogadtatom, 
úgy leszek az üdvözültek sorában, 
mint leeresztett sötét zászló, 
becsavart lobogó, 
szótlanul és jelentés nélkül, 
és mindeneknél boldogabban.”  
 
Bár színem fekete - (Pilinszky, J. 2000:112 ) 
 
Megkapó szépséggel összegzi bűn és kegyelem problematikáját, finom egyensúlyt 
teremtve az önvád és a bizalom között. Eddig is nyilvánvaló volt, hogy Pilinszky 
költészetének csendje keresztény hite jegyében fogant. Így nem lehet váratlan, 
amit a hetvenes évek néhány versében tapasztalunk: a passióba mindinkább bele-
vegyül a megváltás eszkatológikusan megszerzett békéje, ami azonban továbbra is 
nélkülöz minden olyan tartalmat, amely az isteni meghívásban kapott végső üd-
vösségre utalna. Ez az egyik különbség Pilinszky költészete és esszéisztikája kö-
zött, mert az utóbbiban beszél csak ilyesmiről. A versekben egyszerűen a halál, az 
élet elfoszlásának nyugalmáról van szó, ami nem mond ellent a megváltás-hitnek, 
sőt annak legkülönösebb, és legnehezebben elfogadható ismerete rejtőzik benne: 
minden jól van, ahogy van.                                                                                                         
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hogy az emberek párban élve a galambokat utánozzák… Mondhatom, jó példát 
mutattál, amikor apámmal időnként „turbékolás” közben szétvertétek a konyhát, a 
szobát és az idegeinket is. 
JOLÁN Hagyjuk ezt! Inkább arról beszéljünk, hogy mi lett volna, ha normálisan 
viselkedsz és megpróbálsz valamennyire beilleszkedni ott, abban a gazdag ország-
ban. Hát ne te írtad, leveledben áradozva, hogy „Mintha lazacból lenne itt a kerí-
tés.” És mi történt ott veled, abban a nagy jólétben?! Évekig lötyögtél, a semmit-
tevést gyakoroltad. Hallottam, hogy túltettél a kényelmességükön, mert csak erre 
volt eszed! Nem csoda, hogy Zoli is megutált. Mert munka és becsület nélkül ott 
sem lehet élni… 
JULI Mindenféle tanfolyamokra jártam. Fizették. Nem ítélhetsz el, mert nem kí-
vántam dolgozni azoknak a hülye svédeknek! És aztán nekem kisgyerekem volt, 
Jolikám minden időmet lefoglalta… 
JOLÁN Engem te nem hülyíthetsz. Mi lett volna velünk, ha annak idején magam 
is így gondolkozom, és kimaradok miattad a munkából?! 
JULI Mi lett volna? Mi lett volna? Talán neveltebbek lennénk, talán idegileg is 
normálisabbak… 
JOLÁN Afenéket! Te már így születtél, apád dilijét örökölted. Sajnos nem a szor-
galmát, hanem a könnyelműségét.  
JULI Valóban könnyelmű ember volt. Ez már abból is kitetszik, hogy feleségül 
vett! 
JOLÁN Szemtelenkedsz?! 
JULI Te hajtogatod örökké, hogy legyünk őszinték! 
JOLÁN Menj már magadnak… Ha egyéb tanácsomat is megfogadtad volna, nem 
itt állnál?! Hányszor mondtam, becsüld meg magad. Megfogtad ezt a nyimnyám 
Zolit, aki úgy nézett fel rád, mint Szűz Máriára, aztán hagytad, hogy a fejedre nő-
jön. Lustaságod, akár a gyom, belepte házasságotok. 
JULI Hagytam volna, hogy elnyomjon, hogy semmibe vegyen. Svédországban ezt 
nem tűrik a nők. Inkább elválnak. Tehetik. A női egyenjogúságot az állam anyagi-
lag is segíti. A válás ott nem jelent anyagi terhet az anyának. Éltem ezzel a jo-
gommal. 
JOLÁN Mese habbal! Neked itthon is büdös a munka! Jöttment férfiakkal tartatod 
el magad. 
JULI Halkabban! Még felhasználhatja ellenem. (Suttogva) Inkább beszéljünk vele 
szépen! Mert ugye, nem mindegy mikor s mennyit ad… 
JOLÁN (nehezen türtőztetve magát) Na ezt hadd rám! Hadd csak rám! Elintézem 
én ezt a smucig disznót! (Stefanhoz) Idefigyelj Zoli! A becsület az becsület… 
JULI (távoztában, politikusokat megszégyenítően nagyotmondóan a közönségnek) 
Talán sohasem volt olyan nagy szükség a kompromisszumokra hajló, nyugodt és 
lényegre törő párbeszédre, mint éppen most. Tegyünk meg mindent annak érdeké-
ben, hogy haladás szolgálva, közös érdekeinket valóra válthassuk… 
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JOLÁN (kioktatóan, ugyancsak a közönséghez) A becsület, mint az erkölcsi tudat 
fogalma és etikai kategória, szorosan összefügg, mondhatni rokon az emberi mél-
tóság kategóriájával. Az emberi méltóság képzete az emberek erkölcsi egyenlősé-
gét feltételezi, a becsület fogalma ezzel szemben differenciáltan, vagyis megkü-
lönböztetően értékeli az embereket, ami társadalmi és személyes elismerésükben 
jut kifejezésre. És olyan tiszteletet ír elő az ember számára, amilyet megérdemel. 
JENŐ (dühösen felugrik az asztaltól) Kötekedni akarsz! 
STEFAN Nem gondolod, hogy túlzottan otthonosan viselkedsz? 
JENŐ Nem én, te vagy itt a betolakodó! 
STEFAN Azt hiszed, mert pénzed van, minden a tied lehet? Tőlem ugrálhatsz a 
Juli ágyában, de a lányomhoz semmi közöd. Ne játszd meg itt az édes-
mostohapapát! 
JENŐ Jobb lesz, ha befogod a pofád. (Harciasan felugrik) Vagy én fogjam be?! 
Gyere ki, ha van merszed! 
STEFAN Ne röhögtesd magad. Tudod, hogy nem mocskolom be a kezem egy 
ilyen vén szarral! 
JENŐ Igeeen! (Stefan fejére borítja a tányért. Összeakaszkodnak.) 
JOLÁN Gyalázatosak! Hát nem tetszik nektek a főztöm?! (Seprűt ragad, szétver 
közöttük, szétválasztja őket, és két különböző irányban, kikergeti a kakaskodókat a 
lakásból)  
JOLI (távoztában) Naaa, nekem ebből aztán elég! 
JOLÁN Várj, hozom a túrós laskád! 
JOLI Nem kell! Elment az étvágyam! 
JOLÁN Na nézd a taknyost!  
JOLI Hányingerem van! 
JOLÁN Juli, szólj rá! 
JULI Hagyd csak, majd megnyugszik. 
JOLÁN (a levegőbe beszélve) Az igaz, hogy még ma is rossz kedvű, rossz közér-
zetű világban élünk. Az erkölcsöt elsősorban negatív tapasztalataink és a válságok 
tünetei szerint ítéljük meg. Kérem szépen, amióta az eszemet tudom válságtudat-
ban, válságlétben sorvadozunk. Képtelenek vagyunk kezelni a konfliktusokat, 
nem tudjuk elkerülni a kríziseket. Azt mondják az okosok, hogy a válság, mint 
olyan, a fejlődésben lévő társadalmak sajátossága, természetes állapot. És azt is 
mondják, hogy a válság-pszichózis elkerülése végett cselekvő tudatra és akaratra 
van szükségünk. Mert az erkölcsi bajok, rendre, a gazdasági és a politikai műkö-
dészavarok miatt következnek be. És aztán ezt sínyli meg a család is, amely 
ugyancsak válságban van, amely ahelyett, hogy jelentős örömforrás lenne, egyre 
inkább a labilitás, az intenzívhiányos, a közömbös és az unalmas légkör meleg-
ágya. A család forrása lehet a permanens gyűlölködésnek, kitermelheti egymás 
megalázását, a megcsalást és megcsalatást, az emberi méltóság megtiprását vala-
mint - horribile dictu - az egyéniség szétrombolását is. Et cetera, et cetera, s a töb-

2360                                       Tar Károly: Száraz oázis 

morális érzékenységéből következően - a lágerek népirtása nem egyszeri történel-
mi katasztrófa volt, hanem soha el nem múló, mindig jelenlevő figyelmeztetés 
arra, hogy ím erre is képesek vagyunk mi, emberek.   
Hittel vallotta, hogy verset írni csak az ott történt borzalmak tükrében lehet, s csak 
úgy, ha magunkra vesszük annak minden felelősségét. Ennek alapján nem vélet-
len, hogy gyakran olvashatunk olyan verseket, amelyekben a bűntudat és a szen-
vedőkkel való azonosulás általános érvénnyel fogalmazódik meg mint például a 
Parafrázis című versben: 
 
 Mindenki táplálékaként, 
ahogy már írva van, 
adom, mint élő eledelt, 
a világnak magam.    
 
(Pilinszky, J. 2000:29 ) 
 
A Sírvers-ben az elhunyt utódjaként megszólaló költő tesz ígéretet Isten s ember 
előtt az emlékező utód feladatáról, amelyet magára vállal: 
 
Nem görbülhet egyetlen hajuk szála, 
őrzöm legkisebb ráncaik 
a kőzeteknél konokabban 
az ítéletnapig. 
 
Könnyeik szivárgó erekben 
szemérmesen bujdosnak bennem, 
és feneketlen tavat ásnak 
a mindentudó hallgatásnak.  
 
 (Pilinszky, J. 2000:30 ) 
 
Itt látszik legjobban az a kapcsolat, amely szerint a bűntudat maga után vonja a 
csendet, az a bűntudat, amelyet a megtörténtekről való tudomásunk önkéntelenül 
is magával hoz. 
Jellemző Pilinszky költészetére a szenvedőkkel való sorsvállalás a velük való azo-
nosulás. 
Verseiben igen szembetűnő a tanú érezte felelősségtudat. A költő, mivel nem tud 
változtatni a megtörténteken, kötelességszerűen teljes mértékben vállalja, mert 
vállalnia kell az emlékező embertárs feladatát. Azt a feladatot, hogy mindazokért 
a  borzalmakért, ami megtörtént, lelke remegésével vezekeljen. Megérteni helyet-
tük azt az emberi kegyetlenséget, amely halálukat szomjúhozta és okozta. Felké-
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Mozart 
Egy ház, egy udvar. Álmom és halálom. 
Délszaki csönd, emlékezet. 
Reflektorfény a falakon, 
üresség és márványerek. 
„Dans cette maison habita Mozart” 
Mozart lakott itt valaha. 
Egy vázában virágcsokor. 
Óh, vesztőhelyek illata!   
 
Kis éjizene-Mozart- (Pilinszky, J. 2000:78 ) 
 
A befejezett jelenlét ebben az esetben különösen fontos, mert egyedül a létezés-
nek ez a módja teheti lehetővé az emlékezés és a passió szoros összetartozását a 
csendben. A KZ-oratórium szertartásszerű játékát ez az összekapcsolódás indítja 
el, és gyakori közös megismétlése tartja fenn: 
 
Halálos csend.  
Gótbetűk.  
Németország.  

-      
 (Pilinszky, J. 2000:69 ) 

 
A legpontosabban mégis a Passió című vers mutatja, miként vannak jelen a vallá-
sosan értelmezett csendben az emlékezet által befejezett jelen idejűen felidézett 
dolgok, és miként hatja át őket a szenvedés. És e sorok minden külön magyarázat 
nélkül azt is világossá teszik, miként tekint Pilinszky arra az emberi botrányra, 
amit Auschwitz jelképez: 
 
Csak a vágóhíd melege,  
muskátli szaga, puha máza,  
csak a nap van. Üvegmögötti csöndben  
lemosdanak a mészároslegények,  
de ami történt, valahogy mégse tud végetérni.  (Pilinszky, J. 2000:80 ) 
 
A bűntudat kezdettől fogva mélyen átjárta a költő világlátását, énképét, és így - 
természetesen - verseit is. A Szálkák kötetben ez azonban verbális önkínzásba tor-
kollik, amely az olvasó számára kissé elidegenítő élmény. Ettől eltekintve érthető-
vé válik, a költő nyilatkozataiból, írásaiból következtetve, hogy miféle bűnök ter-
hét viseli. 
Bűntudatát összetevő egyik tényezője a kollektív bűntudat. Pilinszky számára - 
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bi, és a többi. Hát, mit mondjak?! Itt tartunk, s ki tudja, hányan evezünk egy hajó-
ban? 
JULI Mosogatunk? 
JOLÁN Hagyd csak, majd én. 
JULI (tétován rendezget az asztalon) Mi legyen a túrós csuszával? 
JOLÁN Majd felmelegítjük vacsorára. Eszik, nem eszik, mást nem kapnak! 
JULI Félek, hogy ez a hülye Zoli még elriassza Jenőt. Pedig már hajlik rá, hogy 
feleségül vegyen. És akkor leköltözhetnék hozzá a fölszintre. Neked is jobb lenne. 
Majd csak akad valaki, akivel megoszthatod öregséged éveit… 
JOLÁN Nekem ugyan nem kell már senki. Elegem volt a férfiakból. Apádból is. 
JULI Halottakról jót, vagy semmit. 
JOLÁN Nem volt hozzám való.  
JULI Akkor miért mentél hozzá?! 
JOLÁN Miért? Miért? Azért mert nem akartam vénkisasszonynak maradni. És 
akkor már mindegy volt. Tudod lányom, azt hiszem, az ember csak egyetlen egy-
szer képes igazi szerelemre.  
JULI Örökké nem sóhajtozhatsz szőke osztálytársad után. Még hogy iskolai tor-
nászbajnok volt. Képzelem micsoda muszklikkal volt felszerelkezve! Izompacsir-
ta, mi! És az ágyban is olyan nagymenő volt? Mi a neve? Gyuri? 
JOLÁN Bagaméri Béla. 
JULI Egyszer valami Gyuriról beszéltél? 
JOLÁN Gyuri elől tértem vissza az isten háta mögötti Szépkenyerű- 
szentborbálából, ahova a tanítóképző elvégzése után kihelyeztek. Mindenáron el 
akart venni feleségül. Náluk kaptam szállást az elülső tisztaszobában… Ahova 
időnként bemászott hozzám az ablakon. Fiatalság bolondság. Három esztendőt 
töltöttem ott, amíg a bátyám meggyőzött arról, hogy nem érdemes élve eltemet-
keznem. Különben is kifelé állt a szekerem rúdja, mert az évzáróra balettelőadást 
rendeztem, és a felsős lányok krepp-papírból készített szoknyácskája a vártnál 
nagyobb szenzációt keltett. Nem gondoltam, hogy a helyi atyafiak addig még nem 
láttak lánycombokat és mini bugyit. Vidám előadások kerekedtek, mert a közön-
ség hüledezett, röhögött és veszettül tapsolt. Ezért aztán, csak azért is, turnéztunk 
a környéken, és őszire a bevételekből kijavíttattuk az iskola kerítését.  
JULI Szép kis d’amour! A véletlennek köszönhetem, hogy valahol nem 
Csajáröcsögén születtem? 
JOLÁN A sors linkóci alak! Ha Bagaméri Béla lett volna az apád, most mindnyá-
jan boldogabbak lennénk. 
Már a ballagásra készültünk, amikor bizonyára komoly szándékkal jött el hoz-
zánk. Ezt abból következtetem, hogy szépen kiöltözött. Addig csak úgy sportosan 
járt. Szóval eljött, ültünk a nagyszobában, anyám valami süteménnyel kínálta, 
vártuk apámat. Kínos volt, hogy késett. Jobb lett volna, ha aznap egyáltalán nem 
mutatkozik. Bútorszállítókkal érkezett, akik rendre kiemelték alólunk a diófafur-
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néros foteleket, vitték az egész berendezést. Tudod is te mit jelent az, hogy lefog-
lalják valamely család anyagi javait? Hát lefoglalták mindenünket a végrehajtók. 
Mert akkor már sehogy sem ment a kisipar. Nagyapád híres szabó volt, üzletet 
bérelt a központban. Valami díszegyenruha rendelésben reménykedve, zálogra 
felvásárolt mindenféle anyagot. De aztán elvették tőle és egy akkor alakult szövet-
kezetnek adták a megrendelést. Az anyagot persze nem tudta értékesíteni, fizetni 
nem volt miből. És a végrehajtók kíméletlenek voltak. Aztán apám, megmaradt 
szerszámaival együtt belépett a szövetkezetbe. Béla pedig elmaradt. Végleg. Taní-
tói oklevelével hazatérve a falujába, elvette a szomszéd lányát. Legutóbbi osztály-
találkozónkon azzal büszkélkedett, hogy öt gyereke van. 
JULI Szép kis tornászbajnok! 
JOLÁN Nekem most már ő se kéne. Olyan tedd ide, tedd oda emberré vált. Járt itt 
nálunk egyszer. Kínáltam étellel, nem fogadta el. Kínáltam délutáni pihenéssel. A 
nyakkendőjét sem lazította meg. Estére jegyet szereztem a színházba. Bajuszát 
tapogatva sajnálkozott, hogy az előadás elhúzódhat, és akkor nem éri el az éjfél 
előtti vonatot. 
JULI Tutyi-mutyi! De azért arra volt tehetsége, hogy összehozzon egy rakás gye-
reket! 
JOLÁN Most is szép ember. Ha csak ránéznek a nők, máris teherbe esnek. 
JULI Hogy oda ne rohanjak! 
JOLÁN Csakhogy az ilyenek alá nem lehet csak úgy odafeküdni. 
JULI Kéretik magukat, mi? Nekem ugyan, nem kellene. Ha férfi, legyen rámenős! 
JOLÁN Nyúlkáljon, mi?! (Játékosan csiklandozza, az asztal körül kergeti a lá-
nyát) Nem számít, ugye, hogy mekkora! Hogy ekkora, hogy akkora?! Csak az, 
hogy jóóó ember legyen! (A terített asztal fölött hirtelen átnyúlva, magára borítja 
a levesestálat) 
JULI Vigyázz! (Sikertelenül kapkodnak a tál után, amely padlót érve darabokra 
törik) 
JOLÁN Rossz jel!  
JULI Ne bánd, hiszen már alig maradt valami az ebédlőkészletedből. 
JOLÁN Lassan oda az egész stafírungom!  
JULI Vesd le a ruhád. Ha gyorsan beáztatjuk, talán nem marad rajta folt. (Segít 
anyjának a vetkőzésben) A melltartót is, mert úgy látom, nagyon szereti a fuszuly-
kát. 
JOLÁN Hol a pongyolám? 
JULI Várj csak! (Figyelmesen vizsgálja az anyját.) 
JOLÁN Na mit nézel! 
JULI Mintha a bal melled… (Tapogatja) 
JOLÁN Mi van vele? Hagyjad! Már rég nem tapogatta senki. 
JULI Van benne egy nagy csomó! Nem fáj? 
JOLÁN Már nem. 
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Lőrinczi Ágnes 
 
A csend - 
Pilinszky János költészetében 

Folytatás előző számunkból 

A csend témakörei és motívumai verseiben 
 
Pilinszky versei mindenekelőtt nyelvi-formai egyszerűségükkel hatnak az olvasó-
ra. Míg más költőinknél, például Aranynál nyelvének gazdagsága ragad magával, 
Pilinszkynél éppen nyelvének cicomázatlan letisztultságát csodálhatjuk. Költői 
pályája alatt nem írt különösen sok verset, lírai életműve nem több kétszáz oldal-
nál, és ezekben csaknem ugyanazokhoz a kulcsszavakhoz és motívumokhoz tér 
vissza.  
 
 Amiként kezdtem, végig az maradtam. 
Ahogyan kezdtem, mindvégig azt csinálom. 
Mint a fegyenc, ki visszatérve 
Falujába, továbbra is csak hallgat, 
Szótlanul ül pohár bora előtt.  -Amiként kezdtem-  
 
(Pilinszky, J. 2000:93 ) 
 
Megszólalásainak épp ez a sok közbeékelődő hallgatás ad rendkívüli súlyt. A 
csend értelemalkotásának nemcsak feltételeit, hanem tartalmát is alapvetően meg-
határozza, hogy radikálisan kontemplatív kapcsolatot jelöljön a világgal, és e kap-
csolatban megvonja magától a nyelv által érzékelhető beszédet. A versek tartalmi-
lag nagyon sok olyan témát dolgoznak fel, amelyek magukban hordozzák a csen-
det, mint egyetlen megnyilvánulási hátteret, - emlékezés; - bűntudat, vagy éppen 
szükségszerűen magukkal hozzák a csendet, mint végkifejletet, - üdvözülés. 
A csend kontemplatív kommunikációs lehetőségének értelmezését Pilinszky köl-
tészetében, ahogy a misztikus hagyományban nem-, itt sem választhatjuk el az 
emlékezettől és az együttszenvedéstől. Az emlékezés csöndbeli működésére a leg-
jobb példa talán a Kis éjizene-Mozart című verse, amelyben az emlékezet munká-
ja létesít kapcsolatot különböző befejezettnek tűnő, jelen idejű képzetek között. 
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Haikuk 
 
Hajnalban nyuszik 
jönnek ablakom alá. 
Fény kúszik reám. 
           * 
Óraketyegés. 
Lüktet az idő bennem. 
Lélegzik a csend. 
           * 
Gomolygó felhők 
sötétlenek fölöttünk. 
„Géza, kék az ég.” 
 
 
Este 
 
eljött hát az este 
egy nap ez a világ 
hány csók az életünk 
tudjuk mi vár miránk 
ha fel nem ébredünk 
 
egy lépést előre 
kettőt szépen hátra 
tangózva ébredünk 
s lejtünk másvilágra 
ennyi az életünk 
 
és a hirtelenben 
moccanó értelem 
kilépés-életünk 
pillanat-félelem 
hogy fel kell ébrednünk 
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JULI Mióta van? 
JOLÁN Nem is tudom. De már voltam vele orvosnál. 
JULI Na és mit mondott? 
JOLÁN Azt, hogy daganat. A jövő héten kivágják 
JULI Rosszindulatú? 
JOLÁN Az hát! Ez már csak ilyen. 
JULI Miért nem szóltál? 
JOLÁN Az én mellem. 
JULI Ezzel nem lehet játszani! 
JOLÁN Sajnos. Merthogy tényleg megállapították: rákos daganat. 
JULI Ez biztos? 
JOLÁN Hinni kell az orvosokban is. 
JULI (sírva megöleli az anyját) De azért van még remény? 
JOLÁN (a közönséghez) Itt most a szokásos közhelyek következnek: A remény 
hal meg utoljára. Et cetera. 
Csokonaink szerint: 
 
„Földiekkel játszó 
Égi tünemény 
Istenségnek látszó  
Csalfa vak Remény! 
----------------------- 
Csak maradj magadnak! 
Bíztatóm valál 
Hittem szép szavadnak: 
Mégis megcsalál.” 
 
Bizony!  
Csak utazás az élet, a bolondok paradicsoma.  
A valóság bárhol és bármikor mindig ugyanaz: minden disznó makkal álmodik! 
Et cetera. Et cetera. 
JULI Fogytál? 
JOLÁN Pár kilót. 
JULI Figyelmeztettél, hogy a pár az kettő! 
JOLÁN Nem mértem. 
JULI Szóval ezért lötyög rajtad minden ruhád?! 
JOLÁN Lehet, hogy a fogyókúráért. 
JULI Fogyókúráztál? 
JOLÁN Lehetséges, hiszen, ma reggel is, alig ettem valamit… Mindössze két to-
jásból szalonnás rántottát, a maradékot a tegnapi sült csirkéből, egy vékony szelet 
pástétomos kenyeret, aztán mézes-vajast és egy csupor tejeskávét kaláccsal. Tej-
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színhabot is csak egy kanállal… 
KISS (borotvahabos képpel a gangról, miközben az előbbi jelent homályba borul) 
Vizet! Viiizet!! (Segélykiáltására a kapualjból beszűrődő, majd felerősödő utca-
zajban, az udvaron sütkérező Renner bácsinál próbálkozik) Mi a fészkes fene tör-
ténik itt! Nincs víz! Rónai bácsi! (Nem kap választ.) Domnu Raduleco! (Nem kap 
választ.) Renner úr! (Nem kap választ) Renner bácsi! Mi a helyzet? Magánál van 
víz? 
RENNER (nagyothallóként, lassan felocsúdva) Micsoda? Hát persze. Az még 
van. De mennyire! Van víz, van víz…. Árvíz van a fejekben… (Fejéhez kap, fel-
ugrik, besiet a lakásába, ahonnan csörömpölés hallatszik, utána kitántorog, majd 
a lakóktól megelevenedő udvar közepén, felháborodva harsogja) ) Már megint 
nincs víz! Már megint csőtörés! Emberek! Csőőőtörés! Emberek!  
 
Hirtelen megtelik az udvar, a zsinórpadlásról leengedett, műanyaghab-szivacsból, 
egy sablonra készült, lakókat ábrázoló bábuk, ringatózó, egymásnak feszülő, lök-
dösődő, vadul birkózó tömegével. Hangszórókból a felháborodott tömeg fokozato-
san félelmetessé váló zúgásának erősödő zaja hallatszik. 
 
JENŐ (összefont karral, lakásának ajtajában, a tömeg fület sértő zajongása után 
beállott hangsúlyos csendben, flegmatikusan) Csak semmi pánik! Van víz! Van 
víz elegendő! Talán több is van, mint amennyi kell! Ugyanis, jobb, ha tőlem tud-
ják: vízzel tele a pince! Nyakig ér a lé a pincében! 
JULI (hisztérikusan) Jaj Istenem! Jön az árvíz! Nyakunkig ér a baj! 
KISS (kiemelkedve a tömegből) Halljátok emberek! Már megint mindnyájan nya-
kig vagyunk a szarban! 
 
A szereplők pánikszerűen, a lassan elsötétülő színpadon szörnyülködve, egymásba 
botolva, a kapkodó ritmusban felszívódó bábukkal megküzdve, a kapualjból nyíló 
pincejárathoz igyekeznek minden erejükkel a harsogó hangzavarban. 
 
Lassú függöny. 
 

Folytatása következő számunkban 
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Tar Károly 
 

Haiku-koszorú 
 
Pusztul a remény. 
Csak vágyainkban zöldell. 
Szivárvány készül? 
 
             * 
Szivárvány készül? 
Vajúdik a messzi ég: 
Pusztul a remény? 
 
             * 
Pusztul a remény 
- tüskevárfal a bogáncs – 
a szikkadt réten. 
 
             * 
A szikkadt réten, 
- bogáncskóró-várunkban - 
pusztul a remény. 
 
             * 
 
Pusztul a remény. 
Vajúdik a messzi ég. 
Szivárvány készül? 
 
             * 
 
Szivárvány készül. 
Csak vágyainkban zöldell  
a puszta remény. 
 
             * 
A puszta remény 
- bogáncskóró-várunkban - 
zord tüskevárfal. 

Irodalom                                                  2259 


