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Mind ismerjük Pilinszky törődött kézfejét, ahogy egyik cigarettáról a másikra gyújt, 
ahogy jelentőségteljes mozdulattal ad hangsúlyt egyébként is súlyos szavainak. Is-
merjük az Apokrif fáit, hangtalan alakjának árnyékát és rabruháját, a Senkiföldjén lük-
tető pupilláját. Megérint-e azonban a Síremlék katonaarcú nője, a gyerekek és aggok 
dörömbölése a Kopogtatások mindig csukott ajtóin? Ismerjük-e Pilinszky drámáinak 
csendjét? Ezeknek a csendeknek eredetét, egymással való kapcsolatát és jelentősé-
gét? A hátborzongatóan zseniális versek, a kútmély gondolatok mellett Pilinszky 
éppoly intenzív drámaírói munkásságát? 

Ennek a kérdéskörnek árnyalására tesz igen sikeres kísérletet Maczák Ibolya, Pi-
linszky János minden, életében napvilágot látott színpadi művének tükrében (KZ-
oratórium, Gyerekek és katonák, Síremlék, „Urbi et orbi” a testi szenvedésről, Élőképek, illet-
ve a három egyfelvonásos opera terve). Maczák új kötetével remekül foglalja össze 
az eddig fellelhető ismereteket, mindemellett további lendületet is ad Pilinszky szín-
ház- és irodalomtörténeti kutatásainak. Hiszen attól függetlenül, hogy egészen sajá-
tos színházesztétikájáról számos mű született, a drámák egzakt elemzésében már 
kevésbé bővelkedik a szakirodalom. A kötet a rövid elemzések mellett pedig még 
tovább tágítja az értelmezési keretet azzal, hogy (intencionáltan) főként a filológiai 
és motívumtörténeti szempontokat helyezi előtérbe. A keletkezési körülmények és 
szövegösszefüggések – mind világirodalmi keretekből, mind saját munkásságának 
előzményeiből való – feltérképezése egy igazán érdekes, komplex képet tár elénk 
Pilinszky egész életművéről, műveltségéről és sokszínűségéről. A precízen végzett 
filológiai munka összedolgozása a konkrét művek analízisével tág kontextust nyit 
meg előttünk, melyben az egész akkori nyugati kultúra színházesztétikai elgondolá-
sai és megoldásai szerepelnek. A multidiszciplináris hatások (forgatókönyv, mise, 
színdarab, konkrét előadás, film, zenemű, fénykép stb.) beléptetésével és értő be-
kapcsolásával az elemzések gondolatmenetébe egy sokkal inkább multidimenzi- 
onális képet kapunk az akkori drámaelméleti beállítódásokról és Pilinszky életművéről 
egyaránt. 

Mégis milyen azonban ez az intertextualitások mentén kirajzolódó egyedi kép? A 
feltárt hatások és forrásmunkák ugyanis kétség kívül beépültek Pilinszky gondolko-
dásába és drámáiba – ennek egyértelműségét remekül támasztja alá a kötet – de ami 
talán még fontosabb, hogy ezek az előzmények miként indították saját színházfelfo-
gásának kialakítására – melynek bemutatását szintén remekül végzi el a kötet. 
Ugyanis mégiscsak az a kötet tétje, hogy a források segítségével valami olyasmit 
fedjünk fel és ragadjunk meg, ami az elvetett magokból, a beépített elemekből kihaj-
tott és kikristályosodott, ami esszenciálisan Pilinszkyé. 

Drámáiban nem a miért, hanem a hogyan a fontos, az a tartomány, amit érteni 
nem mindig és nem feltétlenül, de érezni mindig lehet és szükséges is, hiszen „amit 
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már el lehet mondani, ott valami baj van.” (30.) Célja az emberi egzisztencia mélyé-
nek és lényegének megvilágítása, valami igazán elemi és szakrális megsejtetése a 
befogadóval. Ilyen célok mellett pedig nem csoda, hogy elsikkad a hagyományosnak 
mondható cselekmény vagy jellemábrázolás, a kronologikus idő átalakul. Ami ma-
rad, az a tiszta színház (vö. tiszta költészet): csak a színház minden mástól mente-
sen, a koncentrált színpadi megjelenítés és jelenlét; lecsupaszítva maga az az állapot, 
amiben az ember felfedezheti saját árvaságát a szeretet hiányában. Az a csend, ami 
nem eliminál, hanem ami által éppen hogy felértékelődik a beszéd, telítődnek a 
szavak és a hangsúlyozott jelenlét. A hagyományos dramaturgia szempontjából 
valóban nehezen értelmezhetőek, de nem azért mert nem telítenék meg ezt, hanem 
mert túlmutatnak minden linearitáson, időtlen szövetek, ahol az illeszkedést nem a 
logika, hanem a líra adja, ahol a szereplőknek „drámájuk – egymás közti drámájuk – 
lényegében nincsen. Mondataikat egyetemes drámájuk szerkeszti mégis egybe, a 
közvetlen kapcsolatnál szigorúbb kapcsokkal. […] Ezek a szereplők olyanok – uta-
sításnak talán a legszemléletesebb –, mint a múlt századi fényképek. Mindegyikük 
önálló. Pontosságuk, magányuk (s az is, hogy egymás mellett állnak), rajzuk merev, 
monoton tisztasága: realitás és irrealitás egyszerre.”1 

Mindezek a következtetéseket pedig végig világos, jól követhető – azonban egy-
ben szakmai – nyelven és jól követhető szerkezetben bontja ki Maczák Ibolya. 
Gondosan felépített és átgondolt kötet született, mely nem csupán tudományos, a 
drámai életművet középpontba állító monográfiaként működik, hanem egyfajta 
szöveggyűjteményként, hiszen a filológiai munkák során bizonyított megfelelések és 
áthallások mind pontos idézetekkel vannak alátámasztva. A jó és megvilágító példák 
egyszerre hozzák könnyen elérhető közelségbe a Pilinszky drámákat és azok forrá-
sait is; nemcsak intertextuális műveket, hanem egy egész korszak drámaelméleti 
folyamatait fedve fel előttünk. 

Elsőként meghatározott célja – a keletkezési körülmények és szövegösszefüg-
gések mentén történő elemzés – mellett pedig a kötet metaszinten egy kimondat-
lan tanulságot is feltár, méghozzá azt, hogy miként válhat a lelkiismeretes 
filológiai munka a modern, szövegközpontú, szimbolikus és absztrakt elemzések 
egyik legfőbb segítőjévé. A szövegösszefüggések felkutatása (szerzői jegyzetek, 
levelezések, interjúk és egyértelműen felismerhető motívumok alapján) és vizsgá-
lata, az intertextualitás értékelése izgalmas irányokba tágítja és árnyalja ismeretein-
ket, illetve a szűk szövegelemzések során is megfelelő hátteret nyújt, és igen 
megvilágító lehet. Ez a kötet a kettő együttes alkalmazására ad jól érhető és reme-
kül alkalmazható példát. 

A motívumok kifejtésével, a vendégszövegek felmutatásával jelentéssel telnek 
meg Pilinszky drámáinak csendjei, a csend drámái. Hozzáférhetőbbé, ismerősebbé 
válik többek között egy opera énekesek nélkül, a levelek közti kerti ágyon fekvő 
gyönyörű nő és a magányos farkas meséje is. Mindezek mellett pedig Maczák Ibolya 

1 Pilinszky bevezetője a KZ-oratóriumhoz = http://dia.pool.pim.hu/html/muvek/PILINSZKY/pi 
linszky01035/pilinszky01050_o/pilinszky01050_o.html 
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méltán bízhat abban, amit a kötet fülszövegében megfogalmazott, hogy „jelen kiad-
vány Pilinszky újrafelfedezésének örömével is megajándékozza az olvasót.” 

 
Nagy Dóra 
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