
Téka

116116

Pilinszky János KZ-oratóriuma

„Halottak magnéziumlángban”
Pilinszky KZ-oratóriuma 1961–62-ben, a költ� középs� alkotói korszakában ke-

letkezett. El�ször a Pannonhalmi Szemlében, majd a Rekviem c. kötetben (1964) 

jelent meg ez az oratorikus játék Sötét mennyország címmel (utalva a Te gy�zz le 

cím�, életm�nyitó versének zárósorára). E kötetben kapott helyet a Rekviem cím� 

„lírai dokumentumfi lm”, melyet szerz�je „20. századi passiójáték”-nak is nevez.

E  két nagyobb m� szorosan kapcsolódva a versek világához, azok motí-

vumait építi tovább a passiójáték és az oratórium formájában. Harmadik köz-

lésként a m� immár KZ-oratórium címmel a költ� Nagyvárosi ikonok cím� 

kötetében jelent meg 1970-ben.

E  középs� alkotói periódus versei átmenetet mutatnak a költ� ifjúkori 

pályaszakaszának szigorú formai fegyelm�, késéles költeményei és a kései 

pályaszakasz „szálkái”, szilánkokra törött világunkat szilánkokként ábrázoló t�-

szer�, pontszer� versei között. Összegy�jtött költeményeinek kötetében is – a 

Kráterben1 – a korpusz tengelyében foglal helyet ez a verspárbeszéd és dráma 

határán lév�, a költ� egyéb verseiben tipikusan felbukkanó motívumokat kalei-

doszkópszer�en felvillantó alkotás (a tanulmány versidézetei után hivatkozás-

ként e kötet oldalszámait adom meg zárójelben).

Ebben az összefoglaló min�ségében pedig a tömören sz�kszavú költ� 

legterjedelmesebb költeménye, szerteágazó motívumhálózatával, a  sorok, 

szócsoportok rondószer�en visszatér� ismétl�déseivel emlékeztet József At-

tila szintézisverseinek építésmódjára, és párhuzamba vonható Weöres Sándor 

szimfóniáinak kering�-visszatér� motívum- és sorcsoportjaival is.

Ám mégis oratórium, hiszen a m�vet színpadra szánta, görög dráma mód-

ján kétfelé osztott kórussal és három szerepl�vel. Az ókorian lecsupaszított 

színpad el�terében három beszél� adja el� minimális drámai akcióval a vers-

szöveget: egy KISFIÚ, egy ÖREGASSZONY és R. M., egy fi atal lány. Mindhárman 

a holokauszt KZ-lágerbe hurcolt zsidó áldozatai, különböz� emberi nemek és 

életkorok szimbolikus megjelenít�i; összességében magát a szenved� embert 

jelentik, a mindenkori áldozatot.

A  kezükben tartott gyertyával a Szentháromságot, az emberi lelket, az 

emlékezést jelképezik, így válik a m� az emberiség értelmetlen önpusztítását 

sirató világrequiemmé. A színészek által viselt ruházat – R. M. rabruhát, a Kisfi ú 

szürke porköpenyt, az Öregasszony fekete öltözetet visel – illeszkedik a baljós, 

komor, börtönszer� hangulathoz.

A börtönlét, az élet javaitól való elzártság, a kifosztottságtudat és a perifé-

riára szorultság Pilinszky végzetszer�en depresszív lelkialkatából fakadó alap-

1 Pilinszky János, Kráter, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1976, 230 o., KZ-oratórium: 81–95.
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tapasztalata ifjúkora óta; erre az alapélményre rakódott rá és ötvöz�dött azzal 

a világháborús pusztulás, a  lágerek szenved�ivel való megrázó azonosulása. 

A  költ� eleve az eleven kárhozat mindennapiságában élt – bármelyik verse 

megdöbbent�en alátámasztja és kifejezi azt a nem emberi mérték� szenvedést, 

amelyben Pilinszky földi létét töltötte –, ezzel fonódott össze a holokauszt és 

a háborús összeomlás kozmikus mérték� katasztrófa-látványa – képzeletében 

eszkatologikus, az ember mindenkori szenvedését tükröz� látomássá válva.

Az olvasóban gyakran fölmerül a kérdés: mi volt Pilinszky mérhetetlenül 

tragikus világérzésének, az életb�l való számkivetettség-érzésének alapvet� 

oka? Súlyos lelki válságokon ment át, melyekre egy életen át nem találta a 

megoldást. Der�nek, reménynek csupán id�nkénti és halvány derengéseit lát-

hatjuk – pl. a Novemberi elízium cím� versben. Másutt csupa idegenség, csupa 

félelem, depresszió, üresség. A huszadik század alapvet� létbevetettség-érzé-

se, elidegenedés-élménye találkozik itt egy depresszív lelkialkat sajátos, egyéni 

szenvedéstörténetével.

Ifjúkori verseit fi gyelmesen végigolvasva – els�sorban szerelmes verseit 

(többségük az) –, nyilvánvalóvá válik, hogy a költ� lelkét egy nagy, viszonzatlan 

ifjúkori szerelem törte darabokra, melyet soha nem tudott kiheverni, ennek 

keresztjét cipelte egy életen át. S�t, erre a megrendít� alapélményre további 

viszonzatlanszerelem-rétegek rakódtak, talán már feldolgozhatóbban, s  már 

nem váltva ki olyan lélek-rengéseket, mint az els�. A szeretett lény(ek) és Isten 

képe pedig kés�bbi metafi zikai verseiben eggyé olvadnak.

Erre az alapra tömörödtek rá katonai szolgálatának megrázó élményei, 

�  maga így nyilatkozik önnön háborús és holokauszt-tapasztalatáról, melyet 

a fogolytáborok küls� szemlél�jeként élt meg: „A háború számomra valóban 

meghatározó élmény volt. Túl a tragikumán, megvolt a maga kegyelmi gesztu-

sa is. Azt a diderg� molekulát, aki voltam, belekényszerítette a nagy, rettenetes 

és testvéri masszába. […] Mint katona kerültem ki negyvennégy �szén Német-

országba. Itt egyrészt olyan méret� esszenciális ürességet és hazátlanságot 

kellett tapasztalnom, mintha József Attila szkizofrén világhiánya objektiválódott 

volna egyetemes fokon. Másrészt az emberi közösségnek és összetartozásnak 

eddig nem is gyanított élménye várt rám. Földnek, világnak, embernek olyan 

gyengesége, ami utoljára talán csak a »nagy« irodalmakban, az �seposzok vagy 

a görög sorstragédiák idején volt birtokunkban, s amit az újkori irodalmakban 

elfelejtettünk. Ismét megtanultuk, mit jelent éhezni és enni adni; mi a szom-

júság és mi a mezítelenség. A könyörület. A hazátlanság és a megérkezés.”2

Ars poetica helyett cím� esszéjében így vall a költ� a holokauszt passió-jel-

legér�l: „Auschwitz ma múzeum. […] Mindaz, ami itt történt, botrány, amennyi-

ben megtörténhetett, és kivétel nélkül szent, amennyiben megtörtént.”3

Az isteni szeretet sötétje, az elhagyatottság, széthullás, az emberi egzisz-

tencia alapjáig való lecsupaszodásként vés�dött a költ� lelkébe a soá élménye, 

és egész életében felel�sséget, lelkifurdalást érzett a lágerek világában látott 

eseményekért: „Ideig-óráig mindannyian szegények lehettünk, részesei a sze-

2 Széles út – keskeny út, in: Beszélgetések Pilinszky Jánossal, vál. és szerk. Török Endre, 

Magvet� Könyvkiadó, 1983, 37–38.
3 Pilinszky J., i. m., 112–113.
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génység pozicionális szakralitásának, képtelen terhének és passzívan teremt� 

bizonyosságának. Személy szerint ekkor ismertem meg el�ször a békét”4 

– folytatja vallomását meglep� következtetéssel az Ars poetica helyett soraiban.

Mindezen élményköröknek centrális összefoglalása a KZ-oratórium, mely a 

költ� addigi munkásságának összegzése is: önidézetek tárháza, addigi legfon-

tosabb motívumainak a tragikus emberi sorstörténés fonalára fölf�zött maga-

sabb szint� társítása.

A  holokauszt megrázó valósága számos egyéb versének is ihlet� forrása 

lett: Harbach 1944 (55.), Egy KZ-láger falára (58.) – amely verscím egyben a 

Harmadnapon kötet egyik cikluscíme is (55–72.) –, Ravensbrücki passió (58.), 

melynek folytatása a Harmadnapon (59.), Frankfurt (59.), majd áttételesen 

jelenve meg, mint világpuszulás az Apokrifban (66–69.), végül a sz�kszavú 

Auschwitz, (194.) és a Költemény (186.). E versek többségében a soá borzal-

ma ötvöz�dik a krisztusi passiótörténettel, mely távlatos, katartikus értelmet ad 

több millió ember számára másképp értelmezhetetlen pusztulásának.

A KZ-oratórium stílusára a költ� jellegzetes t�mondatai még fokozottabb 

mértékben jellemz�ek – a költ�i nyelv e szikár tömörsége Pilinszky gyermek-

kori nyelvtapasztalatára, fogyatékkal él� nagynénje, Bébi redukált, de rendkí-

vül intenzív szóhasználatára vezethet� vissza: „Életem során, legalábbis amíg 

gy�zték, sok-sok lény vett körül. Így öreg nagynéném, aki egy gyerekkori bal-

eset folytán beszélni is alig tanult meg. Én, a gyerek tanítgattam, de sehogy se 

ment a lecke. Aztán egyszer, hetek múlva, keze közé fogva arcomat kimondta 

el�ször a napok óta hiába gyakorolt szót, azt, hogy »fa«.”5

A m�ben gyakoriak a tömörségükben széles jelentésmez�ket megragadó, 

jellegzetesen pilinszkys szóösszetételek: jégüres, magnéziumláng, félálom-

akták, porkolábparasztok, melyek a sivár, kiüresedett hangulatot er�sítik. Az 

említett korábbi soá-versek nyelviségéhez képest az oratórium nyelvezete már 

elvontabb, absztraktabb, a lírikus kései, szokatlan nyelvi formulákat konstruáló 

asszociációs stílusának megel�legezése, s�t annak forrongó születési vegykat-

lana, hiszen számos régebbi önidézete vegyül itt újszer�bb, elvárástörl� nyelvi 

megoldásokkal.

A m�vet a kötetben közvetlenül követ� Nagyvárosi ikonok cím� versciklus-

nak nagyon hasonló a hangvétele, versszervez�dése, tördelése: a Nagyvárosi 

ikonok cím� vers megszólaló képei akár elvont szerepl�k is lehetnének.

Az oratóriumra jellemz� továbbá a töredékesség, absztrakt töredezettség, 

a nyelvi ellipszis (f�ként alany- és tárgyhiányok) – a m�nek nincs megszokott 

drámai cselekménye; építkezése, dikciója inkább az abszurd drámákéra emlé-

keztet.

E dikció párbeszéd-montázs, a szerepl�k szövegükben párhuzamosan mo-

zogva, de elbeszélnek egymás mellett, ugyanakkor a közös téma- és élmény-

kör áttételesebb módon összef�zi mondataikat. A témaazonosság mellett így a 

töredékesség-töredezettség ellenére mégis megteremti a nagyon is egyértel-

m� lírai kohéziót a költ� jellegzetes, az egész életm�vet egyébként is átszöv� 

motívumhálózata: csillagok – hold – éjszaka – szegek – megfeszítés – áldozat 

4 Uo., 114.
5 Beszélgetések Sheryl Suttonnal, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1977, 105.
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– halál, cérna – t� – vonal – sors, farkas – ház – otthon – szoba, érintés – társ 

– viszonzatlan szerelem – magány.

A költ� egyéb verseivel való motívum-összefüggés nagyon tudatos költ�i 

elgondolást fed fel: a m� a Pilinszky-versgalaxis sötétl� központja, amelyb�l 

spirálkarokként indulnak ki kötetei, s azok izzón világító csillagai, versei. Egy 

ilyen s�r� dikciójú, sallangmentes, tömör és kis terjedelm� líratermésnél min-

den szónak súlya, összefüggése van. A vershálózat e gyakori motívumok acél-

szerkezetein stabilan nyugszik.

E makroszint� kötöttség a Pilinszky-életm� egyik fontos összetartó eleme 

– akárcsak mikroszinten, fi atalabb éveiben a szigorúan kötött versformák ked-

velése. Feszített mondanivaló feszített formai keretek között – ezért ütik a költ� 

versei oly súlyosan mellbe a még rá felkészült olvasót is.

A  fentebb említett motívumcsoportok alapján a KZ-oratórium az alábbi 

f�bb részekre tagolódik:

Az „A”-val jelölhet� els� szakasz f� motívumai a szeg, éjszaka, csillag és a 

hold. Az oratórium felütése a szerepl�k származására utal, R. M. és az Öreg-

asszony konkrét városokat nevez meg: Varsót és Prágát, a Kisfi ú azonban nem 

tudja megjelölni lakhelyét, így harmadik megszólalóként az el�tte elhangzotta-

kat érvényteleníti, az ismeretlenségbe oldja, az emberi származást a világpol-

gárság szintjére emeli, a lélek általános származásává absztrahálja.

A szegek rázása el�készület és utalás a megfeszítésre. E szegek egyértel-

m�en Krisztus szenvedéstörténetére utalnak, s  a köznyelvibb „szög” helyett 

alkalmazott „szeg” variáns monotonsága, éles kopogása akusztikailag is alátá-

masztja a kopár szenvedés egyhangú iszonyatát. A rejtettalany-váltás felt�n�: 

„ÖREGASSZONY (fejét fölütve) Mintha szegeket ráztak volna.” (83.), majd: 

„R. M. Mintha szegeket ráztam volna!” (84., kiemelések t�lem) – a megfeszítés 

el�készülete küls� cselekv�b�l önmagukra a megfeszítettekre tev�dik át, s míg 

az Öregasszony küls� er�szakként fogja fel a rájuk váró végzetet, addig R. M. 

önmagukból származtatja azt, szerinte végzetét mindenki önmagában hordja.

„Nem ébredtek fel a szegek” (84.) – szól az Öregasszony, azaz nincs meg-

váltás, a lélek is elpusztul, elalszik. A szög/szeg és az ahhoz kapcsolódó meg-

feszíttetés motívuma gyakran felbukkan a költ� lírájában: gondoljunk csak a 

Négysoros alvó szegeire: „Alvó szegek a jéghideg homokban,”, s  aztán: „Ma 

ontják véremet.” (69.). A Marhabélyeg cím� versben így bukkan fel a motívum: 

„A világ tenyerébe kalapált szeg, / holtsápadt, / csurom vér vagyok.” (146.). Egy 

kötetcímét felidézve: „Szög és olaj lehetne címerem, / mit írhatnék azonban 

szövegéül?” (142.) – kérdezi a költ� Címerem cím� kései versében.

„Nem ébredtek fel a szegek.”; „Nem ébredtem fel soha többé.” (84.); „Azt ál-

modom, felébredek.” (89. és 91.) – gördíti tovább a gondolatot a KZ-oratórium. 

E  lakonikus kijelentések a továbbiakban mondatvariánsokként ismétl�dnek, 

céljuk az atomizált elidegenedés, az elviselhetetlen létüresség nyomatékosí-

tása. Halál, bevégzettség, félelem, ártatlanul kivégzés jelentésmez�i töltik ki 

tehát a passiójáték szemantikai terét.

A  „jégüres csillagok” is jégverésként kopognak, akár a tenyérbe kalapált 

szegek – felrémlik a párhuzam a költ� példaképének, József Attilának sor-

párjával a Reménytelenül végén: „köréje gy�lnek szelíden, / s nézik, nézik a 

csillagok.” A  szintén ridegen kopogó – és a Négysorosban is felbukkanó  –, 
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mesterséges fényt kibocsátó villanykörték, a technicizált világ pót-csillagai, éles 

fény� szegek – nem ily módon párhuzamban, hanem egymással szembeállít-

va – Babitsnál is felbukkannak: „a villany a földi, a csillag az égi, / a villany az 

új, a csillag a régi”, rekeszti be a költ� az Esti megérkezést.

A  csillag-motívum egyébként rendkívül gyakori Pilinszky költészetében, 

a  végtelen térbe vetettség, a  kozmikus egyedüllét szimbóluma, f�ként korai 

verseiben, így a Te gy�zz le soraiban: „De élsz te, s égve hirdetik / hatalmas 

csillagképeid,” (9.), aztán az Éjféli fürdésben: „Csillagok / rebbennek csak.” 

(10.), a Halak a hálóbant idézve: „Csillaghálóban hányódunk / partravont ha-

lak,” (11.), majd a Könyörgés cím� verset: „mint néma tó a néma csillagot,” 

(12.), továbbá a Magamhoz sorait: „ne hagyd a sorsod csillagokra, / benned 

érjen a végzet.” (13.). E sorpár is a már említett önsors-beteljesítés aforisztikus 

megfogalmazása. Öneredet-meghatározást látunk a Tilos csillagon kezdetén: 

„Én tiltott csillagon születtem, / a partra �zve ballagok,” (19.), s látunk a mo-

tívumra példát még A  naphajú királyleány cím� meséjének indításában is: 

„A hóba-fagyba dermedt ország / négy éve nem látott napot, / a koromsetét 

éjszakában /  fáznak az árva csillagok.” A csillag-sort még hosszan lehetne foly-

tatni, egészen magáig a KZ-oratóriumig. E m� után azonban a csillag motívum 

a költ� verseib�l nyomtalanul elt�nik, utalva a világháborúban és azt követ�en 

a metafi zikai er�kt�l magára hagyatott emberiség létállapotára, melyet Pilinsz-

ky kései verseiben a kiürült ég csillagtalansága jelképez.

A háborús pusztításban a világ maga is töredékké, kaotikusan, értelmet-

lenül hengerg� törmelékké változott: „Arcok, kezek. Kimerült törmelék. / Zu-

hogott a nyíltszini massza.” (85.) – vázolja tömören a világkatasztrófát R. M. 

Világvége is egyben, ha felrémlenek bennünk az Apokrif hasonló sorai: „egy jó 

tenyérnyi törmelék / akkorra már a teremtmények arca.” (69.).

Az áldozatok sorsából, emlékeib�l töredékeket villant fel a költ�: fényeket, 

ráncokat egy arcon, bezártságot; a származási helyt�l való örökre elszakított-

ság is csupán egy visszavonhatatlan pillanat-történés emlékeként rögzül: „Prá-

ga, csak ennyi voltál?” (85.) – jajdul fel rádöbbenve erre az Öregasszony.

További szavaiban a hold motívum kerül el�térbe: „ÖREGASSZONY A hold-

sütésben írnokok” (85.), majd: „Halálos csend.” (86.) – e kimerevített képek 

visszautalnak a költ� Ted Hughes-nak címzett, Félmúlt cím� versére, melyben 

e két sor variánsai (vagy eredetijei?) így szerepelnek: „egyetlen óriás ütés / a 

hold. Halálos csönd a magja.” (71.) – e sorpárt kés�bb Hommage à Paul  Ver-

laine cím� versének felütésében is idézi, s kés�bbi változata az egymondatnyi 

Teleholdban így szerepel: „Fölszáll a hold / olyanféle ütéssel” (158.).

Az Öregasszony további szavai az Egyenes labirintus túlvilági látomásával 

párhuzamosak: „Egyetlen hosszú folyosó; / vályogfalak, de a föld melegével. 

/ A  folyosó kiszélesült a végén, / s világított, mint egy monstrancia.” (86.), 

s amott: „hát ezt tudom, e forró folyosót, / e nyílegyenes labirintust” (159.).

A monstrancia motívuma így jelenik meg a Nagyvárosi ikonok végén: „fényes-

kedjék neked az éj / öröküres monstranciája.” (100.). A Monstrancia cím� versben 

egyébként központi a börtön-motívum, akárcsak a Háromszín� lobogó cím�ben 

(124.). A Szálkák cím� kötetben a Monstrancia cikluscímként is szerepel.

A „B”-vel jelezhet�, az el�z�vel átfedésben lév�, átvezet� szakaszban ellen-

tétek motívumcsoportja uralkodik: messze-közel: „Nagyon messze és egészen 
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közel / a k�asztalon feküdt valaki” (86.) – szól a Kisfi ú. Továbbá: érintés létre-

jötte – érintés nemléte: „Nem érintettem kezemmel. / Nagyon vigyázva meg-

érintem.” (85.) – tétovázik R. M. Ez a szinte érinthetetlen, absztrakt térben álló 

ház már a farkas-történet felé ível� átvezetés. Ez a ház a szeretett, isteni lény, 

a lét háza, ahonnan az áldozatok, s maga a lírai én is örökre kirekesztett: „Fe-

lejts el, felejts el, szerelmem! / Kit érdekel a fatörzsnek d�lt állat?” (85.) – azaz 

a kívülálló várakozó, a nem ismert, nem értett áldozathozó. További motivikus 

ellentétpár a virágok nélküli virágház: „Olyan volt, mintha virágház lett volna, / 

de nem voltak benne virágok.” (86.).

Itt színpadi utasítással is elkülönülést jelezve, kezd�dik a „C” szakasz. 

A m�ben önálló betétet képez�, a költ� színpadi utasításával is elkülönített be-

tét a magányos farkas története, aki „Magányosabb az angyaloknál” (86.), aki a 

farkasról alkotott félelmes, riasztó képzetekkel ellentétben szelíd, tiszta szív�, 

s az emberek társaságára, barátságára vágyik.

A  faluba vet�dve szerelemre gyullad az els� megpillantott ház iránt, és 

megfi gyeli lakóinak Isten alkotta szépségét: „beleszeretett az els� házba, amit 

meglátott. […] A szobában emberek ültek. / Istenen kívül soha senki / olyan 

szépnek nem látta �ket, / mint ez a tisztaszív� állat.” (87.). Az egész világon 

csupán � látja ezt, � zárja magába az élményt, s ennek esik áldozatául is. Az 

emberek aludni térvén bemerészkedik a házba, foglyává válik, nem bír többé 

elszakadni a transzcendens élmény helyszínét�l: „megállt a szoba közepén, / 

s nem mozdult onnan soha többé.” (87.).

Ez a végzete: a lakók reggel agyonverik. Az emberek nem látják meg benne 

az angyali szelídség� lényt, lelkük nem találkozik az övével, s ez akár viszon-

zatlan szerelemként is értelmezhet�.

A farkas-motívum egyébként sok helyütt felbukkan a költ� életm�vében, 

pl. a Kis éjizene párbeszédes látomása szintén a kirekesztett és meggyilkolt 

farkas képét idézi: „Eresszetek be, itt vagyok, / nyissatok ajtót, megérkeztem. 

[…] Óh, veszt�helyek illata!” (101–102.). A Van Gogh cím� vers harmadik sza-

kaszában a bárány és a farkas képzete ötvöz�dik; � a krisztusi áldozattá váló 

farkas: „»Világ báránya, lupus in fabula, / a jelenid� vitrinében égek!«” (101.), 

� talán Szent Ferenc megszelídült gubbiói farkasa, aki magára vállalja a világ 

szenvedését; �  válik a KZ-oratórium R. M. által elmesélt betéttörténetének 

ordasává.

Szintén e farkas sorsát ábrázolja tömör állóképpel a Január cím� ötsoros: 

„A tél növekszik. / Egy magányos farkas jött le a faluba. / Reszket el�tted. / Mise 

ez. / Utolsó áldozás.” (121.). A KZ-oratórium farkas-történetének a végs� lénye-

gig párolt desztillátuma ez.

Világos, hogy e betétdarab Pilinszkynek a KZ-oratórium szövetébe ágyazott 

lírai önarcképe, önsorsképe – a szelíd farkas � maga, ahogy önmagát addigi 

verseiben többször is negatív, kárhozott lényként tematizálta, pl. az Éjféli für-

désben: „én árva szörny” (10.), a Trapéz és korlátban: „elítélt fegyenc” (21.), 

aki a vágyott házból, a szeretett lény(ek) szobájából való. A farkaséhoz hasonló 

kirekesztettség fájó élményét tapasztalta és örökítette meg többek között a 

Ne félj soraiban: „El�bb örökre megnézném szobád, / elüldögélnék benn egy 

délutánt, / agyamba venném, ágyad merre van, / a képeket a fal mintáival, […] 

Vigasztalást a játék sem szerez, / az éjszakának legmélyebbje ez.” (21.), illetve a 
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Van Gogh els� szakaszában: „�k levetk�ztek a sötétben / ölelkeztek és elalud-

tak, / miközben te a ragyogásban / sírtál és mérlegeltél.” (101.).

A  farkas-betétdarab Fabula címmel egyébként önálló versként is létezik, 

a szelíd ordas halála értelmetlennek t�n�, sorsbeteljesít� önáldozat. Különös 

emberi sors és egyben a világbotrány jelképe, melynek magyarázata csupán 

Isten tudatában található. E botrány lezárhatatlansága, következményeinek fel-

dolgozhatatlan továbbrezgése csapódik le a Passió soraiban: „Csak a vágóhíd 

melege, / […] Üvegmögötti csöndben / lemosdanak a mészároslegények, / de 

ami történt, valahogy mégse tud végetérni.” (103.).

A  farkas történetét az Öregasszony R. M. által megismételt, a „B” részhez 

tartozó már említett és az Egyenes labirintussal rokon, üvegfolyosó-halottas-

házzá továbbsz�tt sorai zárják keretbe. A farkas születését és halálát jelképezi e 

keret, amit a Kisfi ú szavai is meger�sítenek: „Ugye, mi halottak vagyunk?” (87.).

Ezután az „A” szakasz sorai ismétl�dnek nyomatékosító céllal, kiemelve a t� 

– cérna – rabruha motívumcsoportját: R. M.-nek a rabruha cérnaszálairól szóló 

szavaiban felrémlenek a Végkifejlet képei is: „Kés�re jár.” (88.), vö. a Végkifejlet 

zárásával: „Egy bizonyos: kés�re jár.” (181.).

Az Öregasszony lakonikus felkiáltása: „Drágáim, ne ítéljetek!” (88.) nyitja 

meg a „D” szakaszt, ennek központi motívuma a kocka, mely tökéletes geo-

metriai formaként lehet doboz, lehet dobókocka, rejthet sorsot, titkot, lehet 

akár fénykép, fi lmkocka: e kockákban létlehet�ségek rejlenek, melyeket a Kis-

fi ú bont ki, sorol fel; ezek a háború, elhurcoltatás kimerevített állóképei: nem-

tudás, utak, messzeség, katonák, mi, éhség és kenyér, csönd, ismeretlenség.

A misztikus számú hét kocka távoli párhuzamot sejtet József Attila A hete-

dik cím�, szintén élet- és személyiséglehet�ségeket ábrázoló versével. Para-

lellizmusok természetesen a költ� saját költeményeivel is vannak: „A hatodik 

kockában csönd van.” (89.), mindez így hangzik el a Ravensbrücki passióban: 

„Kilép a többiek köz�l, / megáll a kockacsendben, / mint vetített kép hunyorog 

/ rabruha és fegyencfej.” (58.).

Az út, harc, személyek, éhség, csönd, ismeretlen: a kocka hat lapja (az els� 

és utolsó kocka lényegében azonos), az önmagát bezáró sors, amir�l épp imma-

nens magában hordozottsága miatt nem szabad és nem is lehet ítélni. A kockák-

ban hordozott léttartalmak önálló sorokra bomlanak, s köztük felbukkannak az 

eddig elhangzott sorok, motívumok is – a szöveg egyre komplexebbé s�r�södik.

A rabruhát megvarró t� és cérna életvonallá válik R. M. szavaiban: „Végkép 

magam. Márcsak a rabruhából / kifoszló cérnaszál maradt velem, / felöltve egy 

vonal iratlan sorsát.” (91.) – mindez ismét sorsunknak önmagunk mint önnön 

párkáink általi megvarrására mutat rá.

A továbbiakban is egymás mellett elsikló dialógus a felébredés – elveszítés 

– (nem tudni, kit, mit), a magány – gyilkosság – áldozat képzetköre mentén 

mozog tovább. Az emberi kapcsolatrendszer a gyilkos-áldozat viszonyára csu-

paszodott – az atomizálódás és a háborúk századának alapvet� látlelete, az 

Öregasszony szavait idézve: „megtörhetjük-e / nem a magunkét, a másik ma-

gányát; / az áldozatét, aki fél, / a gyilkosét, ki nem érzi, hogy ölt! / azét, ki már 

nem is mer tudni rólunk.” (90.).

Érdekes és jellegzetes vonásként említend�, hogy Pilinszky verseiben a sze-

relmes is mindig gyilkosként, rabként, a szeretett lényre tehát fenyegetést je-
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lent� és egyben önnön érzelmeinek rabságában tehetetlenül verg�d� alakként 

jelenik meg; a  szeretett lény pedig kiszolgáltatott áldozatként, aki a felé irá-

nyuló gyilkos (!) érzelmi tettr�l, a szerelemr�l nem is tud. Így maga a szerelem 

is, a szerelem mint gyilkosság, illetve a viszonozhatatlanság miatt a szerelem 

elpusztítása, meggyilkolása is csupán a költ� lelkében játszódik le. Nem lehe-

tett könny� ilyen élményeket feldolgozni, ez volt Pilinszky saját, nem akart, de 

végzetszer�en magában hordozott lelki holokausztja, melyben a soá ártatlan 

áldozataihoz hasonlóan � maga is lelki értelemben elpusztult, áldozattá vált.

A  példákat kimerít� számban lehetne sorolni, költészetében oly szem-

beszök�en centrális szerep�ek. Néhány példa mégis, egy az életm� végén 

szerepl�, kötetcímadó Kráterb�l: „Egyhelyben járunk; mint a gyilkos, / a járá-

sodban gázolok.” (202.), s egy az életm� elején található Ne féljb�l: „A házatok 

egy alvó éjszakán, / mi lenne, hogyha rátok gyújtanám? / hogy pusztulj ott és 

vesszenek veled / kiket szerettél! Együtt vesszetek!” (29.), továbbá: „Lehet, hogy 

megfojtottalak / a puszta két kezemmel.” (30.) – próbálja kiirtani a reménytelen 

szerelmet lelkéb�l a Miféle földalatti harcban. A B�n cím� költeményében szin-

tén elpusztítja a kívánt, szeretett lényt: „Te volnál, kit megöltek és / én lennék, 

ki megöltem?” (41.).

Nagy talány, miért ilyen komor, világirodalmi szinten párját ritkítóan re-

ménytelen Pilinszky szerelemszemlélete, miért b�n számára a szerelem, miért 

tilos, viszonzatlan minden vonzalma. Kik voltak ezek az emberek, miért rejti el, 

szublimálja �ket megfoghatatlan alakokká verseiben, miért nem tudunk róluk 

semmit? Önmagával, önmagában küzdött meg titokzatos szerelmeivel: „Hogy 

küszködöm, hogy zúznám szét magam! / hogy játszanám ki rendelt végzetem!” 

– panaszolja Üzenet az üvegvárból cím� korai versében.

A költ� önvallomásaiból, illetve barátai nyilatkozatából egyértelm�en kiderül, 

hogy a költ� ezen szerelmei férfi ak voltak, akik az � érzelmeit nem viszonozták, 

illetve nem is tudtak róla. A regényíró jó barát, Rubin Szilárd így vall err�l: „�neki 

diákkorában volt egy fi ú, aki rendkívül sokat jelentett, de ez egy teljesen érzelmi, 

teljesen elvont kapcsolat volt”.6 Ez a fi ú valószín�síthet�en a költ� gimnáziumi 

iskolatársa, az irodalmi önképz�kör vezet�je, a kés�bb a fronton elesett Gervay 

Miklós volt, akit In memóriam N. N. cím� versében siratott el (43.), és ifjúkori 

szerelmes verseinek többsége �hozzá szólhat; ez a különös érzelem érlelte �t 

költ�vé: „M�vészi születésem? Nem ismervén még az egzisztencialistákat – ifjú-

korom személyes problémák jegyében telt el –, homoszexuális voltam, az egye-

düllét értelmében, nem pedig a gyakorlat értelmében.”7

Második felesége így emlékszik vissza a költ� sajátos vonzalmairól tett val-

lomására: „Hosszasan magyarázta egyszer azt is, hogy sokáig gondolataiban, 

de csak gondolataiban, a férfi ak érdekelték és nem a n�k. Hat-nyolc évig pél-

dául szerelmes volt egy férfi ba, aki persze nem tudott róla.”8

Homoszexualitását a költ� csak nagy nehezen és kés�n fogadta el, hajla-

mainak pedig egy életen át nem engedelmeskedett, mert összeegyeztethetet-

6 A Vigilia beszélgetése. Tasi József interjúja Rubin Szilárddal, in: Vigilia, 2011, 858.
7 Mindenkor újra semmit sem tudni, Belgrád, 1975. október, ford. Jung Károly, Rada Saratlić
8 Ingrid Ficheux visszaemlékezése, in: Bogyai Katalin, In memoriam Pilinszky János, Offi cina 

Nova, 1989, 131–132.
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lennek tartotta azokat mélyen megélt katolikus vallásosságával. Talán id�sebb 

korában engedett ebb�l a merev, önkínzó elvb�l, melyr�l kései, Kenyér cím� 

versében vall.

Önmaga számára elfogadhatatlan és megélhetetlen vonzalmai, a világhábo-

rú és a holokauszt elfogadhatatlan botránya egymással ötvöz�dve emelték világ-

látását és költészetét magasabb szintre. Saját, e viszonzatlan érzelmekb�l fakadó 

lelki megrázkódtatásai és a holokauszt megtapasztalt borzalmai végül érett 

költészetében egymásba ötvöz�dtek; mint tökéletesen egymásba illeszked� 

kirakó-darabok, röpítették az életm�vet a magyar líra legsötétebb magasságai-

ba, torlasztották fel növénytelen, sziklás hegyvonulattá: „A háború el�tt, kívülr�l 

nézve talán betegesnek mondható félénkségem ideig-óráig eretnek vonzalmak-

ba sodort. Ezt se akkor, se most nem bánom, és nem szégyellem. A háború és 

az utána következ� kollektív megrázkódtatás azonban – anélkül, hogy akartam 

volna – ismét visszaszorított a közösbe, az élet és benne az emberiség átlagába.

A háborút én nem átéltem, nem átszenvedtem, hanem az enyém lett. Visz-

szakaptam t�le a szegénység szavait és a névtelen költ�k tapintását, s  vele 

persze a padlót, ami legtöbbször még az alváshoz se volt elég.

Különös botránya és föloldódása életemnek, hogy legközvetlenebb meg-

rázkódtatását németek okozták, miközben édesanyám maga is német volt. 

Apám civilben is els� világháborús katonatisztnek t�nt. Minden tagja – keze, 

lába, homloka és behorpadt gyomra – olyképpen magányosnak, ahogy csak 

bizonyos férfi ak háta, amikor elmennek hazulról. Anya viszont liget volt, halá-

láig faiskola.”9

A KZ-oratórium további soraiban a megalázott ember sorsa az állati létig 

süllyed, az Öregasszony fogalmazza meg e mélypontra jutást: „Úgy élünk itten, 

mint a barmok. / Akár a disznók, térdelünk a porban, / mégis mire nyelvünkre 

ért az étel, / szelíd volt az, akár az Isten teste.” (91.) – azaz a legmélyebbre ta-

szított sorsból is lehetséges a felemelkedés, a jézusi megváltás. Az öntudatlan 

állati lét nem is különbözik annyira az ember életen való, jól-rosszul véghezvitt 

átbukdácsolásától – hibákkal, terhekkel teli út ez –, szabad-e ítélni bárki felett 

is? E négy sor egyébként – mint az oratórium több része is – önálló versként 

is megállná a helyét.

Az „E” szakasz tudatállapot-váltással jelzi kezdetét: „Azt álmodom, felébre-

dek.” (91.) – szól R. M., és ezt követ� szavaiban a világító szoba képe vissza-

csatol a szelíd farkas sorsához: „Egyetlen egy szoba, / Egy ablak világít csak: az 

övé. / S az is üres.” (91.) – az otthon lehet�ségét rejt� ház kiürült, nincs benne 

jelen az emberség, a szeretett személy, s immár „kivilágítva, elfeledve” áll, nyo-

masztóan zuhan az idegen, végtelen világtérben: „Mint összetört tükör / hull a 

szobája, s nem bír földet érni!” (91.).

E felkiáltás izotóp-sorai lelhet�k fel az Utószó cím�, Pierre Emmanuelnek 

címzett, az Apokrif függelékeként íródott költeményében: „felelet nélkül átke-

lek / a tükrök mélyén hever� szobákon. […] az arcom, ez a k� / röp�l felém a 

hófehér tükörb�l!” (77.).

A mindkét szöveghelyen szerepl� tükör fontos fogalom Pilinszky esszéiben 

is: a modern európai m�vészetre használt metaforája, a narcisztikus-scientifi -

9 Beszélgetések Sheryl Suttonnal, i. m., 105.
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kus m�vészetszemlélet és alkotásmód jelképe. Ezt a tudományból m�vészetbe 

átterjedt esztétikai önellen�rzést, stilisztikai túlburjánzást igyekszik önnön köl-

tészetében felszámolni, egyre eszköztelenebbé, vázszer�bbé egyszer�sítve azt.

Ezzel függ össze, hogy Auschwitz után nem lehet verset írni. Azaz a meg-

szokott, stilárisan telített módon nem. A világ a világháborúk után lecsupaszo-

dott, megszürkült: mindez a m�vészetre is vetül. Épp ezért a Pilinszky-költészet 

is: szikár, fekete – végs� szakaszában még a rímekr�l, sorkötöttségekr�l is 

lemondva marad a puszta, szilárd szó.

A KZ-oratórium rímtelensége maga is a kései Pilinszky-versvilág rímelha-

gyásának egyik els� lépése; így az életm�ben verstani fordulópont; e  m�ve 

el�tt a kötetben csupán a Novemberi elízium (71.) rímtelen, a KZ-oratórium 

után pedig rímel� versek csupán elvétve fordulnak el� – pl. az utolsó rímes ver-

se, az Infi nitívusz (185.), – majd a Kráter cím� kötetben a rímek, mint számára 

feleslegessé vált stilisztikai díszek, végképp elmaradnak.

Megemlítend� a szoba motívum további párhuzama is, szintén az Utószó-

ból: „Csukott ajtókon zörgetek. / Sötét szobád, akár az akna.” (78.). A Fölriadva 

cím�ben még sötétebb a kép: „Meszesgödör a ház az éjszakában, […] / kocka-

gödörré alakúl a ház,” (181.).

E szorongató élmény kicsapódásaként bomlik ki lassan az oratóriumban a 

sírás némi enyhülést sejtet�, kísér� képzete: „Itt patakzik minden az arcomon.” 

(90.). E sírás jelenik meg, immár könnytelenné fáradva, elaszva az Apokrif végén 

is: „És könny helyett az arcokon ráncok, / csorog alá, csorog az üres árok.” (69.).

A két alkotás közti szoros kapcsolatot mutatja, hogy ezután R. M. szövege 

az Apokrif erd�-szakaszát veszi át: „Levelenként kell félrehajtanom / a puha 

erd�t. Mint megannyi seb.” (92.), vö. az Apokriffal: „�rzöm tovább […] Levelen-

ként a forró, kicsi erd�t.” (67.). Az erd�, a vessz�nyi, botszer� fák Pilinszkynél 

a beteljesületlenség jelképei; itt azonban az erd�ben, levelek között megtalált 

lény szép feje a beteljesült szerelem lehet�ségét sugallja: „Elalélok, hogy szép 

fejét kifejtem / az agyonázott levelek köz�l.” – szól R. M., majd így folytatja: 

„Szebb, mint a legszebb fi atal lány – / Nincs többé erd�.” (92.). Tehát az erd�, 

a  viszonzatlanság megsz�nik – ama kivételes feszültségfeloldódási pontok 

egyike ez Pilinszky lírájában, melyeknek kevés párhuzamát lelni nála: „Egyetlen 

boldog pillanat, / a végs� és az els�; / csak állok majd és reszketek, / akár egy 

ég� erd�.” (26.) – éli át a ritka extázist Mert áztatok és fáztatok cím� versében.

A beteljesülés képe egybeolvad a haláléval, az áldozatok halálával, a rilkei 

saját nagy halállal, mely végs�leg önazonossá tesz: „A halálunkat, azt nem, azt 

nem adjuk. / Azt magunkhoz szorítjuk és nem adjuk.” (92.) – szól az ismeretlen, 

halált elvenni akaró hatalomhoz a fi atal lány. A halál bizonyossága lágyan elol-

dódó sorokat szül: „Milyen puha a leveg�, / Csorgó eresz, barakkfal, messzeség. 

/ Boldogságig lelassult pusztulás.” (92.). Elérhet� a túlvilág csöndes békessége, 

még ha ez az: „Én sötét mennyországom.” (93.) is – kapcsol vissza Te gy�zz le 

cím�, életm�-indító versének zárósorára, a KZ-oratórium eredeti címére.

Az Öregasszony szavaiban ekkor ismét a krisztusi áldozat képei tünedeznek 

fel: „Olyan volt, mint egy átlyuggatott tenyér. / Ragyogtak az ablakai. / Világitott 

a fasor végén. / A szobában emberek ültek. / Vonultunk az országuton. / A házat 

elfedik a fák.” (93.). A kivilágított ház, a folyosó, az elhurcoltatás és a fák képei 

itt már egyetlen komplex képsorrá olvadnak össze.
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A párbeszédben pedig ezután gyorsuló, párhuzamos szólamokként futnak 

immár egymás mellett a m� eddig elhangzott sorcsoport-variánsai, a szerepl�k 

dikciója egy-egy sorra sz�kül, végigsorjáztatva a cérna-sors-sírás, az alvás-éb-

redés, a kocka-doboz és a szegek-hold-halál motívumhálózatát. Ez tekinthet� 

egy kódaszer� „F” szakasznak.

A m� zárása el�tti meglassuló összegzést az egyébként addig sz�kszavú 

Kisfi ú mondja el, a  többiek elé kilépve: „Boldogtalan a pillanat, mikor / föl-

fedezi az árva önmagát, / s arra gondol, hogy másnak is / fontos lehet e kéz, 

e görbeség, / s azontúl arra vágyik, hogy szeressék.” (94.). Ez a „G” szakasz 

ismét egy lírai önvallomás, a  költ�nél oly jellegzetesen ötvözve az általános 

léthelyzet-megállapítást egy kicsiny, konkrét létez�vel, jelen esetben a kézzel, 

a szeretetkapcsolatot létrehozó testrésszel. A kézfogás a találkozás, s�t a ha-

lálba mint a túlvilágba való visszatérés jelképeként szerepel az Egyenes labi-

rintusban: „kézfogás, visszatérés, ölelés, / f�ben, fák alatt megterített asztal” 

(159.), e jelentést tehát a KZ-oratórium befejezésében is hordozza.

A m� rövid, az els� három verssorával megegyez� zárósorai keret-sorok-

ként nyomasztó végkicsengést adnak e lélek-drámának. A  zárás így tehát a 

világárvaság és a feloldódást igényl� szeretetvágy paradoxonának megfogal-

mazását hagyja az olvasóra, utalva a máig fel nem dolgozott világkatasztrófa 

utóhatásaira.

Füleki Gábor

Látogatók Harasztÿ István alkotása előtt
(Magyari Márton felvétele)
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Montázs-dráma bilincsben
A  szerepl�k: halottak. De mint színészek: él�k. Egyek közülünk – inst-

ruál a költ� az oratórium hangjátékváltozatának hagyatékban fennmaradt 

példányán  – keltezetlen kézirat másod-harmadpéldánya; a  szememben a 

legfontosabb forrás. Az instrukciók a legtisztább értelemben segítenének 

a  színésznek: hangsúly- és tónusalapok, szövegértelmez� mankók költ�-

módra – így válhatnak az értelmezés mankójává is, hiszen a szöveg bels� 

életét el�adásmód szempontjából feltáró instrukciók kitakarják az oratórium 

szövegét indukáló gondolatmenet gyökereit is. Annyira mindenképpen, hogy 

eszünkbe juttassák a költészete folyvást újra feltett kérdései körül koncent-

rikus körökben kering� költ� máshol (f�leg az Új Írásban megjelent, kés�bb 

A mélypont ünnepélye kötetében összegy�jtött prózai szövegeiben) elszórt 

értelmezéskísérleteit. Pilinszky esetében a szememben maga Pilinszky a leg-

fontosabb forrás.

R. M.

Én Varsóból való vagyok.

ÖREGASSZONY

Én Prágából.

KISFIÚ

Én nem tudom, honnan.

Ez a három bevezet� mondat roppant egyszer�, lágyan, hangközelben szó-

lal meg – mondja a költ�. – Nem törekszik értelmezni önmagát – hogy kik, 

mikor, milyen érzelmekkel mondhatták? Csöndesen fölvetett rejtvény, mely 

a továbbiakra bízza megoldását. Nem törekszik semmiféle pozícióra, még 

bevezet� pozícióra sem. Ezzel mintegy szívóhatást vált ki, s lehet�vé teszi a 

további egész számára, hogy szinte beússzon, mint a leveg�. Töltésük minél 

látensebb, a  kés�bbiek számára annál kamatozóbb. A  szerepl�k halottak. 

A színészek él�k. De a játék az „egyek közülünk” jegyében kell történjék. El kell 

érni, hogy te, hallgató-olvasó ember a játék által egy legyél, közülük. Nem is 

feltétlenül választva közülük – az egyik szerepet úgymond, a lehet�ség, a mél-

tóság vagy az ártatlanság szerepét: nem kell bebújnod a leánymonogram b�ré-

be, aki ennyivel is több, mint a szám; az öregasszony b�rébe, aki nem hiszi el, 

ami vele történik; vagy a kisfi ú ártatlanságába, amely személyes megrontatás 

nélkül is foszlik. Hármuk közöse által kell azt éreznie hallgatónak-olvasónak: 

egy közülük. Azáltal, hogy a három játszó, a színészek egyek közülünk.

R. M.

(Mint egy másik történetben, fokozott egyszer�séggel.)

Hol volt, hol nem volt,

élt egyszer egy magányos farkas.

Magányosabb az angyaloknál.
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Elvet�dött egyszer egy faluba,

és beleszeretett az els� házba, amit meglátott.

Már a falát is megszerette,

a k�müvesek simogatását,

de az ablak megállította.

A szobában emberek ültek.

Istenen kívül soha senki

olyan szépnek nem látta �ket,

mint ez a tisztaszivü állat.

Éjszaka aztán be is ment a házba,

megállt a szoba közepén,

s nem mozdult onnan soha többé.

Nyitott szemmel állt egész éjszaka,

s reggel is, mikor agyonverték.

KISFIÚ

Ugye, mi halottak vagyunk?

Annyiszor megpróbálta! Többfel�l, többféleképpen. Artikulációk hiábavaló kí-

sérleteiben. Szépséges kudarcok ezek. Például a Rekviem. F�leg a Rekviem. 

A passiójátékba oltott dráma, amely tudatosan és vállaltan nem igazi. Vállaltan: 

fi lm. De kudarc, hiszen „fi lm” is marad. Minden beleélés, esetleges pontos 

momentum ellenére nem válik, nem válhat valódivá. Teréz lágerbe képzelt tisz-

tasága, az áruló és vezekl� Herta, Ilsa Lehner, a gyilkos, a kivégzés, a lázadás 

réme, a zsarolás alanya, Lacika, Teréz öccse – az egész menazséria. A bele-

csomagolt pátosz. És ez a kudarc mintha egyetemleges volna, mintha tényleg 

igaza volna Adornónak: Auschwitz után nem lehet verset írni, a haláltáborról 

pláne nem – erre a mesélés európai formája alkalmatlan. E kudarcot mintázza 

a könyvek, a fi lmek java része, még a legjobban sikerültek is. A dokumentum-

kísérletekt�l, tanúságtételekt�l se tekintsünk itt el, ott is, azokban is gyakran ott 

borzong az a keser�, nehezen pontosítható hiányérzet. Amit valójában a többi 

nekünk mesélt mese kódolt az olvasóba-néz�be.

Nem véletlen, hogy a sikerültebb m�vek is jobbára a kivételt mesélik, a meg-

menekülést – vagy annak kudarcát, ha az író, a fi lmes bátrabb ember. Drámai 

szerkezetben, hiszen a meséink túlnyomó része dráma. Felvezetett konfl ik-

tussal, egymásnak feszül� sorsok és létparancsok feloldhatatlan ellentétéb�l 

fakadó ütközésével, avagy jellemek egymáson súrlódva csiszolódó (akár 

hiábavaló) fejl�désébe ágyazva – s�rített, pörg� cselekményen át, amely csa-

varos, fordulatos, kifut egészen a csúcspontig… Ahogy Pilinszky a Rekviem-

jében, ugyanúgy a kivételt, a külön utakon járó, eszközeinkkel elmesélhet� 

drámai sorsot meséli a fi lmes a megment� drámáját illusztráló Schindler 

listája során, az önfeláldozó apa drámáját illusztráló Az élet szépben – a 
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maga szikár és mérhetetlenül elkapott belülr�l nézetével még a Saul fi a is a 

dráma nyelvi készletével mesél. Hallgassuk Pilinszky instrukcióit a szerepl�k 

számára a KZ-oratórium rádiójáték-változatához: Drámájuk – egymás közti 

drámájuk – lényegében nincsen. Mondataikat egyetemes sorsuk szerkeszti 

mégis egybe, a közvetlen kapcsolatnál szigorúbb kapcsokkal. Montázs-drá-

ma, montázs-mondatokkal. De ezek a mondatok mégse szürrealisztikusak, 

morbidan-frivolak, hanem inkább egy középkori iskoladráma naiv szóki-

mondását, darabosságát idézik. A  szürrealista elemeket, amennyire lehet, 

naiv, szinte higgadt magától értet�d�séggel, tisztasággal kell közvetíteni, 

minél egyenletesebben, minél kevesebb árnyalással. Úgy t�nik, nem tudunk 

másképp mesélni, a dráma kihagyhatatlan ezekb�l a helyzetekb�l; ha a kép-

zeletünkben odafonjuk magunkat ezekbe a helyzetekbe, drámai szerkezetben 

képzelünk.

Holott a láger botránya valójában a hétköznapiságából fakad. Ahogyan hét-

köznappá lett, profán voltában minden tekintetben szakrilégium lett, vált tel-

jesen drámamentes rutinná. Sok szempontból Kertész Sorstalansága jutott a 

legmesszebb ebben a tudatos „drámától fosztásban” a számos természetesen 

és magától értet�d�en segítségével – olyan botrányokra használva e jelz�ket, 

amelyek egyszer�en nem lehetnének „természetesek” avagy „magától értet�-

d�k”. (Milyen érdekes: Koltai Lajos ehhez a kifordult természetesen-hez ke-

reste – hiába szerintem – az optikát…) Pilinszky úgy kerülné meg ezt a felold-

hatatlan (avagy annak t�n�) mesenyelvi bilincset, hogy egyfel�l visszahelye-

z�dik úgymond a középkori iskoladráma „naiv szókimondásába” – másrészt e 

keretet gondolatfolyam-szer�, szürreális tartalmak közlésére használja, ahol 

„történet” csak jelzésszinten van jelen. Pillantsunk rá a szövegre, az el�adás 

instrukcióival együtt:

R. M.

Kés�re jár. Már csak a rabruha

kifoszló cérnaszála van velem.

Letépem és számba veszem a cérnát.

Itt fekszem holtan a nyelvem hegyén.

ÖREGASSZONY

Drágáim, ne ítéljetek! (Szenvedélyesen)

KISFIÚ

Hét kocka van. (Mint aki a kórusban szólót énekel

Az els�t nem tudom. a szenvedélye is csak annyira személyes)

A második: utak és messzeség.

A harmadikban katonák.

A negyedik kockában mi vagyunk.

Az ötödikben: éhség és kenyér!

A hatodik kockában csönd van. (Szünet)

A hetedik kockát nem ismerem.
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R. M. (Révetegen, de azonnal indít, mintegy

Azt álmodom, fölébredek. az el�z� mondat talpa alól)

ÖREGASSZONY

Próbáld meg, drágám, mit veszíthetsz? Hátha!

(A most folyó párbeszéd fogaskerekei – akár egy valóságos, közvetlen drámai 

párbeszéd szavai – most mintha teljesen egymásba vágnának. Hogy mégse 

– ez menti meg a montázs-dráma egységét. Ezért nem kérdezhetjük itt se: ki 

beszél? Kir�l? Kinek? Ha ez teljesen világos lenne, akkor egy direkt szituáció 

keletkezne, a személyek közt kibomló konkrét dráma, amely idegen anyagként 

ékel�dne az egészbe, s megállítaná a sajátos montázs-menetet.)

R. M.

Nagyon félek, hogy elveszíthetem. (Szünet.)

Átsietek a kihalt udvaron.

ÖREGASSZONY

Elvesztél! Nincs mit elveszítened!

Látni kell, még az el�adás tanácsaiban is, a  teljes mértékig költ�i megköze-

lítést. Csak úgy m�ködik, ha a történetmesélés minden formájáról lemond. 

Inkább beleszövi a farkas-mese példázatát az asszociációs modern prózavers 

mélyen elidegenít� szövetébe – csak nehogy történetet kelljen mesélnie. Csak 

úgy m�ködik – ennek folytán –, ha te, hallgató, olvasó ismered magát a tör-

ténetet; hiszen csak az olvasatot kapod. A  montázs akkor m�ködik igazán, 

ha ismered az alapanyagát, amib�l összeáll – ha hozza magával a megtört 

látványa az „egész” emlék-látványát is. És csak az áldozat olvasatát kapjuk, 

a  gyilkosok indítékai-defektusai, horribile dictu közönye nélkül, minden sal-

lang nélkül – hogy az látsszon, ami mind a mai napig a legjobban fájhat benne 

(s ami nap mint nap fáj minden azóta elkövetett hideg fej� népirtásban): hogy 

szakrilégium, hogy botrány. Világunk méretével azonos botrány, amit valójában 

megérteni lehetetlen, illetve olyan elidegenít� gesztusokat követel a megértés, 

amelyekkel jobbára csak a hóhérok, gyilkosok, managerek és bürokraták él-

nek. Nem megérteni kell. A botrányt soha nem megérteni kell – mivel az érte-

lem, a meztelen értelem és a minden gátat lebontó hiánya egyszerre szüli. Ha-

nem felmutatni, mint a megváltástörténetet! Az se érthet�, az is „szent titok”… 

A KZ-oratórium misztériumjáték. Felmutatni szeretne, hogy lásd, miben veszel 

részt óhatatlanul, de miben ne akarj, lehet�leg semmilyen szerepében, részt 

venni. Mert nem dráma, hanem botrány. Ezek a szerepl�k olyanok – utasítás-

nak 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. Realitás és irreali-

tás egyszerre: ez a botrány – ilyen, amikor a valóság botlik.

Ha a megközelítés költ�i (hiszen misztériumról tanúskodik), akkor érdemes 

megvizsgálni, hogyan összegzi a saját m�teremt� mechanizmusát máshol a 
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költ�. Nálam az alakuló vers rendszerint egy igen er�s szituáció-érzésben 

jelentkezik. Hogy úgy mondjam, egy alapállásban, honnét mindenfele ki 

tudok lépni, ahonnan kitekintve az élményekkel való z�rzavaros viszonyom 

egyszeriben világossá válik (A m� születése). Az alapállás itt: a holtaké. Kérdés 

és kétely nélkül – ki is mondva ezt: az áldozatoké. A valósághoz való zavaros 

viszony, a költ� sajátos katonáskodása, tábor-élménye, az ebben a képletben 

sehova se tartozás kívülállása helyett; a Rekviem úgymond „rendez�i pozíciója” 

helyett: azonosulás. Részvétel. Nem a megmenekül� kivétel voltára fókuszál – s 

ezen keresztül nem teszi kulisszává a botrány-lényeget. Az áldozatok szemszö-

gét vállalja fel, a kiindulástól a végpontig – akkor is, ha ezzel szükségszer�en 

jár együtt a feloldás lehetetlensége. Hogy valójában a holtak szemszögéb�l 

összegez.

Néha úgy érzem, a valódi, Kertész Imrééhez fogható élmény nélkül is maradék 

nélkül hitelesen vállalja a magáénak mindezt – hiszen amit ez a kiindulópont 

követel, az elhagyatva levés Pilinszky János talán legtöbbször versbe formált 

alapélménye. Ebben az éjszakában minden értelmét veszítette. Tettem a dol-

gomat, de csak úgy, mint egy világ�rben elszabadult, tovább ketyeg� szerke-

zet. Kinyitottam az ólajtót és betettem magam után. Lefeküdtem a szalmára, 

s a takarót magamra húztam. Imádkoztam, de a szavak a számban maradtak 

(Háború után). Az elhagyatottság tehetetlensége ismer�s – és hatalmas er�vel 

kötelez. Minden pontosan érzett, elkeserít� kudarc ellenére is beszélni kell 

err�l, s�t, szinte kizárólag csak err�l szabad beszélni, mert létünk akármilyen 

szerkezetét ez a romlás bomlasztja a legteljesebb er�vel, amit maga a ho-

lokauszt is „jelentett”. …a b�n megtörtént, s  most szeretetnek és tudásnak 

közös er�feszítésére van szükség, hogy jóvátehessük: én, te, �, mi mindany-

nyian, mert a b�n, egyetlen b�n se magányos, s végtelen, kinyomozhatatlan 

áttételekkel valamennyien felel�sek vagyunk érte. Egyetlen gyermek sorsából 

nyit így a B�nök és gyerekek cím� írásában – vegyük észre, a megélt és fel-

ismert népirtás milyen kötelezvényt jelentett egy ennyire mélyen keresztényi 

attit�ddel él� embernek!

Nem lettem fogoly. Az összeomlás, amely hasonló volt egy végítélethez, nem 

állított se jobbra, se balra… Nem lettem fogoly és áldozatnak is érezhettem 

volna magamat. A végs� szereposztás bár igazságos volt, mégis felszínes… 

Én a szerep nélküli cselleng�k közé kerültem… Megadatott, hogy megérhet-

tem a békét, végét a rombolás démonának. Naphosszat csavaroghattam a 

folyóparton, senki se �rzött, senki se szólt rám. Led�ltem a f�be, megsem-

misülve, föloldódva a napfényben és a vízcsobogásban. De valóban ártatlan 

voltam? […] A szomorúság, ami átjárt, nem puszta részvétb�l fakadt. Hiszen 

a dráma, a  valódi dráma akkor az igazi, ha nemcsak a szerepl�kben, de a 

néz�kben is lezajlik, s�t, bennük talán még inkább… – mesél a Nem vétke-

zünk többé. Néha, mikor olvasom ezeket a nehezen szület�, jobbára az Új 

Emberben, a  hatvanas évek táján közölt – nem is érdemtelen – szövegeket, 

úgy érzem, a KZ-oratórium is gyönyör�, fájó kudarc maradt. Néha, ahogy látom 

a szövegben az egymásra reagáló monológok helyett a párbeszédet, amikor 

a halálban-magányok szürreális egymásra rímelése helyett mégis létrejön az 



TÉKA

132132

interakció, valahogy elidegenedik t�lem, külön kerül a kétségtelen b�ntudat, 

ami az olvasása közben elfog. Olyankor dráma marad és irodalom, eltompul az 

éle, ahogy három elveszett lélek beszélgetését olvasom-hallom:

R. M.

Úgy érzem, itt van, egész közel.

ÖREGASSZONY

Közel, ahogy csak mi tudunk szeretni.

R. M.

Itt van. Eláll a szívverésem.

ÖREGASSZONY

Törd rá az ajtót! Nekünk már szabad.

R. M.

Sírok. Itt van az arcomon.

Itt van minden, mi enyém s nem enyém.

ÖREGASSZONY

Igen, csak azt az egyet tudhatnánk, hogy

végül is megtörhetjük-e,

nem a magunkét, a másik magányát;

az áldozatét, aki fél,

a gyilkosét, ki nem érzi, hogy ölt!

azét, ki már nem is mer tudni rólunk.

R. M.

Itt patakzik minden az arcomon.

KISFIÚ

Az els� kockát nem tudom.

A második: utak és messzeség!

Sötét utak és üres messzeség.

R. M. és az Öregasszony párbeszédei – s a kisfi ú dacreakciói. A megtörhet� ma-

gány. Mintha a költ� szemében ez a magunkra hagyottság volna a legteljesebb 

büntetés – ahogy az ítélet, a kegyelem lehet�sége is magunkra hagy az üres 

éggel. Pilinszky azt a szörnyeteg dilemmát, amely annyi hív� embert�l vette 

el (olykor a legnagyobb inverz pálfordulásokig) a hitet, így oldja fel. Mindez, 

a népirtás, a háború minden borzalma csak azért történhetett meg, mert az ég 

üres. Egymástól elfordulásunk, a részvétlenség üres messzesége és távolságot 

tartó (nem velem történik – ne is történjen velem mintájú) közelsége egyként 

ennek a tükre kicsiben. Egymással való részvétlenségünk is azért lehetséges, 

mert elvétetett az ítélet, s vele a kegyelem. Az Apokrif hiába zeng� harangsza-
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vát, A  mélypont ünnepélye ciklusának egymásra épül� verseit ugyanúgy ez 

az „üres ég” lepi. Milyen érdekes: a fi atalkor egyik fontos visszatér� versképz� 

kulcsszava, a csillag ezekb�l a versekb�l – az életm� java részéb�l mondhat-

ni – hiányzik. Ha az ég üres, nincs miért feltekinteni a sötétség folytonossági 

hiányaira. Akkor a feladat csak az lehet, hogy visszaénekeljük az égre, vissza-

könyörögjük az ítéletet – mert ennek része, hozadéka, ajándéka a kegyelem. 

Ebben a szörnyeteg relációban feszülnek a leger�sebb versek – s e relációt töri 

a KZ-oratóriumban ez a remélt-vágyott párbeszéd, amely szerint a lélek leg-

alább a halálban nincsen egymástól teljességgel magára hagyatva. Számomra 

így marad dráma olykor, veszíti el a misztériumjáték-jellegét, sorokra bomlik, 

amelyek valójában így is, nemsikerültükben is hallatlanul lényegesek, hiszen 

egyetlen háromfelé bontott dilemma egymással felesel� vetületei. Megtörhet-

jük-e a másik magányát… mert ha igen, az maga a kegyelem.

R. M.

Azt álmodom, felébredek.

Hihetetlen�l mély az éjszaka.

Alig vagyok.

������Egyetlen egy szoba,

egy ablak világít csak: az övé.

S az is üres.

������Mint összetört tükör

hull a szobája, s nem bír földet érni!

Levelenként kell félrehajtanom

a puha erd�t. Mind megannyi seb.

Elalélok, hogy szép fejét kifejtem

az agyonázott levelek köz�l.

Szebb, mint a legszebb fi atal lány –

Nincs többé erd�.

������Mit akarsz még t�lünk?

A halálunkat, azt nem, azt nem adjuk.

Azt magunkhoz szorítjuk és nem adjuk.

KISFIÚ

A hetedik kockát nem ismerem.

A magunkhoz szorított saját halál… olyan keserves tudni, hogy abban a gépesí-

tett, részvétlen, bürokratikus pokolban, a jól szervezett megsemmisítésben ho-

gyan vev�dött el mégis. Ez is. Hogyan lett ember és halála számmá, s�t szám-

háború részévé (mintha fontolható különbséget jelentene, hogy pontosan hány 

millió). Minden lett, amit csak el tudunk képzelni, mi, emberek, az összes el-

idegenít� gesztus felsorolhatóan ott ólálkodik ezek körül a halálok körül; igen, 

végül az a hozzáállás is, amelyik petákra váltaná a részvétet. Annyiféleképpen 

szeretnénk kibújni a rész vétele, a felel�sség érzete alól – holott az ég (úgy, és 
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azon észleletek alapján, melyeket Pilinszky János f�zött szavakba) most is üres. 

Nem tesszük a magunkévá a részvétet a saját életünk kötelezvényeiben – nem 

tanulunk. Ha a hitelét fi rtatom is a m�nek, ha a gyönyör�, hiábavaló kudarcát 

érzem – az érdeme akkor is elvitathatatlan: az alkotója magára vette a megírá-

sa által a b�nt, amit nem követett el, amiért nem ítélte meg az a háború végi 

érzetre-ítélet. Vállalta a büntetést, tiszteletre méltóan kevés tetszelgéssel, mert 

ezt (ha szerep, hát szerep…) érezte egyedül hitelesnek. A  mi nemzedékünk 

– ha szabad így fogalmaznom – egyetemességre van ítélve; önzetlenségre, 

igazságra és humánumra. Szenvedései mellett ritka ajándékokban is része-

sült: elemi erej� tapasztalatokban, amelyek az egész emberiség felebarátjává 

tették. „Mert éheztem, mert szomjaztam, mert mezítelen voltam…” Jézus e 

szavai nem ismeretlen dolgokról szólnak hozzánk… (Háborús nemzedék)

Persze aztán születnek az újabb nemzedékek, akiknek mindez már nem ta-

pasztalat. Legfeljebb tanulságos, beleérezhet� történet. Egy H. P. (Halász Pé-

ter) nev� fi atalember keresett fel tegnap délután. „Kibontotta” 16 realisztikus 

képben az Egyetemi Színpad számára oratóriumomat. Mekkora félreértés! 

Kínos „rokonság”. Nagyon nehéz lesz vele tapintatosan közölnöm véleménye-

met. Mit szeretett benne, ha ezt m�velte bel�le. Igaz, tulajdonképpen az ora-

tóriumon túlra én se látok még – legfeljebb elméletben. A „drame immobile” 

fogalmát H.  P. szó szerint értette! Ugyanakkor a világos megfogalmazással 

magam is adós vagyok még. Át kellene néznem a régi magyar passiókat és 

iskoladrámákat… (Naplójegyzet, 1967) Kés�bb tett is erre kísérletet, a Beszél-

getések Sheryl Suttonnal (szerintem) legfontosabb rétege ez. Soha nem érezte 

maradéktalannak – azt sem. Úgy maradéktalannak, ahogyan a legegyszer�bb, 

„leszegényedett” imák azok. Amelyekben kimondatlanul, de benne lüktet óha-

junk az ítéletre és a kegyelemre.

KISFIÚ

(Egy-két lépést el�relép. Kissé elkülönülve,

s két kezét fürkész�n maga elé emelve.)

Boldogtalan a pillanat, mikor

fölfedezi az árva önmagát,

s arra gondol, hogy másnak is

fontos lehet e kéz, e görbeség,

s azontúl arra vágyik, hogy szeressék.

R. M.

Én Varsóból való vagyok.

ÖREGASSZONY

Én Prágából.

KISFIÚ

Én nem tudom, honnan.

Hegyi Zoltán Imre


