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0.
Georges Banu hetvenedik születésnapján, 2013 ok-

tóberében a két kolozsvári (nemzeti) színház, a „ma-
gyar” és a „ román nemzeti” összefogásával egy, a
maga nemében egyedi nemzetközi fesztivált rendez-
tünk.  A „Georges Banu Napok” néven futó fesztivál
elsô napján Banu javaslatára egy nemzetközi kerekasz-
tal keretében a Mire való a színház ma? kérdésre kel-
lett válaszolnunk. Magam Pilisznky János híres,
Robert Wilson színházáról tudósító Új színház szüle-
tett címû, 1971 augusztusában publikált írásából
emeltem ki azt a szóösszetételt, amely, meggyôzôdé-
sem, sokkal világosabban megmutatja Pilinszky szín-
ház-keresésének és dramaturgiai kísérleteinek  valódi
karakterét, semmint teoretikus vagy legalábbis annak
hangzó, de tulajdonképpen a konfesszió mûfajában
fogant poétikus megfontolásait, és ami így hangzik:
„tökéletes ügyetlenség”.1 Elôadásom után a történô
színházról mindent tudó, mindig minden helyzetben
tüneményes noteszekbe folyamatosan jegyzetelô
Georges Banu elém tette a fekete füzetkét, és arra
kért, írjam le a költô nevét – így kezdôdött Banu ér-
deklôdése a költô és drámaíró Pilinszky János iránt.
Több Pilinszkyvel kapcsolatos üzenetváltásunkat kö-
vetôen a MITEM meghívására Banuval együtt mutat-
tuk be Sepsi Enikô Pilinszky János mozdulatlan szín-
háza Mallarmé, Simone Weil és Robert Wilson mûvei-
nek tükrében2 címû könyvét. (Banu a könyv francia

kiadását olvasta.)3 Nem mindennapi jelentôséggel ru-
házta fel a könyv megjelenését és a könyvbemutatót
az a véletlen körülmény – tegyük hozzá: tökéletes vé-
letlen – , hogy a Vígszínház éppen aznap játszotta a
hármas koprodukcióban született 1914 címû, minde-
nestôl fogva formátumos Wilson-elôadását.
A budapesti könyvbemutató után Banu elküldött

nekem egy francia nyelvû esszét azzal a provokációval,
hogy tegyem mellé a magam megfontolásait. Írásaink
publikálása ügyében Koltai Tamást  kerestem meg, akit
Banu jól ismert és szeretett, sôt Kolozsváron is töltöttek
együtt több napot az Interferenciák Fesztiválon, 2012
decemberében. Írásomat, amelyet Tamás halálának a
napján fejeztem be, az ô emlékének ajánlom.
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Visky András

Végre beszél
Ú J A B B  M E G FO N T O LÁ S O K  A Z  A U T I S T A  D RA M A T U R G I Á R Ó L

1A román nyelven szabadon elôadott gondolatkísérletet a Kolozsvári
Nemzeti Színház dramaturgja, Eugenia Sarvari rögzítette, jegyezte le
és publikálta a Romániai Írók Szövetsége Steaua címû irodalmi folyó-
iratában. Eugenia Sarvari: Visky András: Această imperfecţiune per-
fectă a umanului. Steaua, 2014/3–4. 101�102.    
2L’Harmattan – KRE, Budapest, 2015.  (Georges Banu a francia nyel-
ven korábban megjelent változatot olvasta.) 
3Enikô Sepsi: Le « théâtre » immobile de János Pilinszky lu dans l’optique
de Mallarmé, Simone Weil et Robert Wilson. L’Harmattan, Paris, 2014.
4A költô kéziratos hagyatékából: Ms 5938/40.
5A szószerkezetet Háy János dramaturgiája kapcsán használom elôször
A különbözőség vidékén címû kötetemben. Vigilia Kiadó, Budapest,
2007, 148–164.  
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1.
A Pilinszky-recepció konszenzusa, miszerint a költô

dramaturgiai javaslata torzóban maradt volna, abban a
vonatkozásban finoman szólva sommásnak tûnik, hogy
Pilinszky János kísérletei sem nem töredékesek, sem
nem bizonytalanok, mi több, a dramaturgiai bizonyta-
lanságok legcsekélyebb nyomait sem viselik magukon.
Darabjai egy meglehetôsen egyértelmû, a szentmise li-
turgikus vázára épített kompozícióval élnek, és ezt a for-
mát, a nagy Robert Wilson-i európai fordulatig (1971), fi-
gyelemre méltó következetességgel építi. A színházi for-
mát keresô Pilinszky nem a sötétben tapogatózik,
amennyiben jóval a Párizsban 1971-ben látott A süket pil-
lantása elôtt a színházra reflektáló feljegyzéseiben az
„Új mûfaj vagy új forma?”4 kérdésével szembesíti
magát, majd az oratorikus forma dramaturgiai potenci-
áljáról értekezik. De ami ennél is figyelemre méltóbb, az
az, hogy meglepô egyértelmûséggel és magabiztosság-
gal leszámol a mimészisz színházával, és a nem-pszi-
chologikus úton indul el: az állóképek végtelen színházi
idejét és a végtelen ismétlés autista dramaturgiáját5 he-
lyezi egyelôre még a képzelet színpadára. Írásai tele van-
nak a posztdramatikus színház fogalomkörében ma
már nagyon is otthonosnak hangzó kijelentésekkel, de
szövegeiben a performansz-színház nyelvi rétegeivel is
lépten-nyomon találkozunk.  
Az oratóriumról mint a létezô színházi formák meg-

újulási lehetôségérôl a revelatív Wilson-hatás elôtt csak-
nem egy évtizeddel ír  már (1962-ben) – „Én homályo-
san úgy érzem, hogy oratóriumomat a film felé kell »el-
tolnom«. [...] Úgy kell írni, mintha filmet látnék! Nem
álmot, hanem álomhatású filmet.”6 –, késôbb meg a
Larousse meghatározásából kiemeli a számára igazán
lényeges kitételt – „Drámai kompozíció, megjelenítô
elôadás nélkül” –, és az utánzás meghaladásának a le-
hetôségét látja benne: „Dráma, amely – a zene transz-
cendenciájára támaszkodva – kikerülte az utánzó mi-
mikri-színház veszélyét. Állva maradt.” De nézôpon-
tunkból még fontosabb most, hogy Pilinszky az
elôadást a nézôtôl mintegy független objektumként lét-
rehozó színházat veti el, ismét csak világos érveléssel,
és a nézô testében beteljesedô performansz-színház  ví-
zióját vázolja fel: „Ilyen értelemben az oratórium nem
elôadás, hanem meghívás a nézô számára, hogy ô
maga öltözzék be a dráma anyagtalanul fölidézett való-
ságába. Az oratórium elôadói értelemben ugyanis nem
dráma, inkább drámai keret csupán. Egyfajta lemon-
dás, mozdulatlanság (ha úgy tetszik, »antiszínház«),
ami azonban lehetôvé teszi számára a legszélsôsége-
sebb eksztázist. Eksztatikus keret, ami épp azzal nyeri
el szabadságát, hogy – legalábbis formailag – nem
kíván többet puszta keretnél, így nyújtva alkalmat zene,
dráma és közönség zavartalan kommunikációjára.”7

Nem a szó inkarnációjáról és nem a színészi átélésrôl,
hanem kifejezetten „a közönség drámai inkarnálódásá-
ról”8 beszél, a reprezentáció Jacques Derrida-i bezáró-
dásáról9 tehát, és az Erika Fischer-Lichte-i  „testiség
performatív létrejöttérôl”,10 valamint, nem utolsósor-
ban, a szcenikus költeményrôl mint „színházi formába
zárt performanszimpulzusról”11.
Mindezzel nem azt kívánom állítani, hogy nincs

semmi új a nap alatt, és színházi nézeteit tekintve
Pilinszky meghaladta a saját korát, és azt sem, hogy
az életmû egészében a Pilinszky-dramaturgia sokkal
jelentôsebb, mint általában gondoljuk – noha mind-
két állítást a maga helyén igaznak gondolom –,
hanem ennél sokkal többet: 1. Pilinszky drámái és
színházi nézetei a lehetô legvilágosabban exponálják
az uralkodó lélektani realista és történetközpontú
dráma és színház, valamint a formaelvû (poétikus,
szcenikus költemény stb.) színház és dráma közötti
lényegi különbséget. 2. A Pilinszky-nyelv és
Pilinszky-dramaturgia kialakulása útján a költô kezét
Samuel Beckett fogta, akinek a kényszeresen repeti-
tív, zeneileg szervezett szövegei erôs, ha nem a leg-
erôsebb példái az autista dramaturgiának.          

2.
„Az eddigi liturgikus világkép nem elegendô” – írja

kéziratban maradt naplójában Pilinszky János a hatvanas
évek közepén, majd hozzáteszi: „A csodálatos és tökéle-
tes liturgiának és liturgikus idônek: a profánban tükrö-
zôdô képérôl van szó. A XX. század Veronika-kendôjé-
rôl.”  Majd: „a mai halottak liturgiája is megteremtésre
vár.”12 A saját történetét élô torinói Veronika-kendô az
Isten-fiú és benne Isten szenvedését és a halálát mondja
el, márpedig Pilinszky tudatát temetetlen holtak sokasá-
ga uralja, a fahasábokként egymásra rakott, csontvázig le-
soványodott hideg és merev testek rakásai, az ember
mint tiszta anyag. De nemcsak ez a késô újkori ikon,
amely a nyugati kultúra megroppanásával szembesít
mindegyre, hanem a polgárság és vallási establishement
önreprezentációjaként megörökölt „tökéletes liturgia”,
azaz neveltetése jéghideg ketrece, amely teljességgel
meggátolja ôt a tanúságtételben, miután ô maga is az
„évszázad botrányának”, a holokausztnak a tanújává vált.
Márpedig a temetetlen vagy titokban eltemetett holtak,
leginkább pedig azok, akiket az érzékelésünk határán kí-
vülre kényszerítünk, mindennapi valónk cselekvô és
bennünket irányító szereplôkké válnak.  „Az egész ház-
nak dögszaga van”, mondja Hamm a Végjátékban, mire
Clov: „Az egész világegyetemnek.” Majd amikor Hamm
„vadul” azt kérdezi Clovtól, hogy „Milyen minden?”,
Clov, miután a messzelátóval megvizsgálta a rajtuk túli
világot, azt válaszolja: „Egy szóval válaszoljak? Ezt szeret-
néd tudni? Egy pillanat. Kaputt! (Szünet) No? Elégedett
vagy?”13 Csakhogy nem ezt mondja: a francia változat-
ban a mortibus szó szerepel, amelyet ha a mors fônév ab-
lativusaként „hallunk”, akkor egyszerre hely-, idô- és
módhatározó, Beckett ugyanis nem teremt szövegkör-
nyezetet hozzá, nem áll tehát módunkban egyértelmûen
lefordítani, az angolban viszont a maga kreálta, ismét
csak lefordíthatatlan  corpsed14 szerepel. A „Kaputt!” saj-
nos megközelítôleg sem a legjobb fordítói megoldás, a
szöveg ugyanis nem  a németek tetteinek következmé-
nyeként „írja le” a kihunyt világegyetemet, hanem a tör-
téntek nyelvi megragadása lehetetlenségére irányítja a fi-
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6Ms 5934/50.
7Pilinszky János: Szög és olaj. Vigilia, Budapest, 1982, 203–204.
8Szög és olaj, 205.
9Vö. A Kegyetlenség Színháza és a reprezentáció bezáródása.
Theatron, 2007/3–4. 23–37.
10A performativitás esztétikája. Balassi Kiadó, Budapest, 2009, 106.
11Vö. Hans-Thies Lehmann: Posztdramatikus színház. Balassi Kiadó,
Budapest, 2009, 129. 
12Ms 5940/35.
13Samuel Beckett: Összes drámái. Európa Könyvkiadó, Budapest,
1998, 121.
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gyelmet, illetve egy új nyelv szüksé-
gességének a megalkotására szólít fel,
amihez csak ehhez hasonló nyelvi erô-
szaktételeken, poétikus invenciókon
keresztül vezet az út. Beckett szerint a
nyugati kultúra összeomlása nem a
németek és nem az emberiség,
hanem Isten tette, aki megszólíthatat-
lanná vált, következésképpen nem-
csak a majd’ két évezredig érzekelhetô
határ a szent és a profán között tûnt el,
hanem a megszólalás is lehetetlenné
vált. Nem csoda, hogy Pilinszky a
Végre beszél címet adná a készülô da-
rabjának, mind az isteni, mind pedig
az emberi megszólalás valóságos ese-
ményét remélve tôle. 
De nemcsak az „eddigi liturgikus világkép” bizonyul

Pilinszky számára hiányosnak, nem sokkal késôbb
ugyanis jóval messzebb megy, saját hittapasztalataihoz
mérten legalábbis kifejezetten radikális hangot üt meg,
amikor „a polgári erkölcsideál” által létrehozott homo mo-
ralis bukásáról ír, amit régtôl fogva készül „kimondani”,
de ehhez, meggyôzôdésem szerint, a Samuel Beckett
mûveibôl felé sugárzó „érthetetlen morbiditás”15 befoga-
dása vezette el, Simone Weil mellett, természetesen.
Pilinszky Beckett mûveit kezdettôl fogva mint „színhá-
zat” olvassa, ehhez pedig maradéktalanul szüksége volt,
hiszen amiképpen Beckett, egyre erôsebb késztetést érez
ô is a színházhoz fordulni, valami olyan formát találni
tehát, amely „[e]sszenciálisan kívánja megismételni,
megvalósítani azt, ami megtörtént”16, amely tehát meg-
cselekedhetô és megvalósuló írás, közös tapasztalat, és
nem a profánt és a szentet elválasztó és hierarchikus vi-
szonyba állító esztétikai objektum, azaz az „eddigi litur-
gikus világkép”, ez ugyanis a megbukott institucionali-
zált hit puszta önreprezentációja.
A színház iránti különös vonzódás egyáltalán nem

elszigetelt jelenség a XX. században, sôt mi több, Alain
Badiou a színház felé való fordulást a század meghatá-
rozó karaktereként említi, és – Brecht nyomán – a po-
litikát és teatralitást összekötô „sajátos kötelékre” hívja
fel a figyelmet, valamint a század egészében uralkodó
„kollektív reprezentáció” igényére, arra a különösen
erôs feszültségre mutatva rá, ami „az egyén sorsa és a
tömegek történelmi fellépése közt” izzik, és ami a „kol-
lektív történelmi tisztánlásra”17 sarkall.
Pilinszky persze nem a Brecht útját járja, paradox

módon számára Brecht voltaképpen konzervatívnak
tûnik, amennyiben az ô színháza a „jelenlétvesz-
tést”18 próbálja megállítani, ami persze teljességgel
lehetetlen, mert már végbe is ment. Pilinszky a belát-

hatatlanul radikálisabb kérdésfeltevéseket preferáló
Beckett nyomába szegôdik, aki nem pusztán csak
szemléli a nyugati keresztény kultúra kataklizmáit,
hanem beleáll: semmilyen jobbító szándék nem tudja
helyreállítani azt a hiányt, amit az önmagát a tôle kü-
lönbözô másikban felszámoló embert szenvtelenül
szemlélô, be nem avatkozó, bennünket magunkra
hagyó Isten hagyott maga után. Szédületes Beckett-
könyvében Alain Badiou hívja fel a figyelmet arra,
hogy Beckett is megfogalmazza a  kanti három alap-
kérdést, amely az Isten létére reflektáló nyugati filo-
zófia centrumát képezi – Mit lehet tudnom?; Mit kell
tennem?; Mit szabad remélnem? –, a maga módján
persze: „Hová mennék, ha tudnék menni, mi lennék,
ha tudnék lenni, mit mondanék, ha volna hangom, ki
mondja ezt, mondván, hogy én?”19, majd kifejezetten
dramaturgiai kérdésként kezeli, amennyiben a be-
cketti figura mindig és mindenütt az út (menés), a
mozdulatlanság (levés) és a monológ (mondás) em-
bere.20 Pilinszky éppen ebben az éles nyelvi kísérlet-
ben és kultúraértelmezésben talál társra Beckett sze-
mélyében, a pszichológiai dimenziót ugyanis mani-
pulatívnak és reduktívnak érzékeli,  a történetmondó
attitûdöt pedig mindenestôl fogva lehetetlennek.
Beckett színháza nyitja meg elôtte az utat a vallásiból
a liturgia struktúrájára épülô  színházi forma felé,
amely a töredékességet, a nyelv zsigeri impulzusait, a
primordiálisan emberit,  a „legesendôbb, a legtéto-
vább, a legügyetlenebb és a legkiszolgáltatottabb”21

mozgásokat teszi meg az elôadás nyelvévé.  
3.

Amiképpen Antonin Artaud esetében, úgy
Pilinszky színházáról beszélve sem az a kérdés, hogy
milyen is lett volna, amennyiben teret kap és megva-
lósul – a választ ugyanis nem tudjuk. Artaud-nak,
tudjuk, minden gyermeke házasságon kívül született,
sokféle „megvalósulását” látjuk tehát az ô próféciá-
inak, köztük akár a Beckett színházát is, hiszen Roger
Blint, a Godot-ôsbemutató rendezôjét és színészét az
artaud-i hagyományhoz köthetjük (Artaud színésze
volt). Az persze kétségtelen tény, hogy Pilinszky szá-
mára a Wilsonnal való találkozás óriási alkotó energi-
ákat fölszabadító eseménynek bizonyult. Sepsi Enikô
meggyôzôen bizonyítja, hogyan fordul el Wilson,
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14Hullává merevedett?  
15Szög és olaj, 258.
16Ms 5934/50.
17Alain Badiou: A század. Typotex, Budapest, 2010, 77–78.
18Szög és olaj, 258.
19Samuel Beckett: Semmi-szövegek. In Elôre vaknyugatnak. Európa
Könyviadó, Budapest, 1989, 143.  
20„the man of a trajectory (going), the man of immobility (being), and
the man of monologue (saying)”. Vö. Badiou, Alain: On Beckett.
Clinamen Press, Manchester, 2003, 3. 
21Szög és olaj, 287.
22Pilinszky János mozdulatlan színháza, 110. 
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romániai diktatúra forradalom elôtti napjaiban élô
különc színésznôt megfigyelés alatt tartják, mert
rendszeresen szabadtéri utcaszínházat tart a kalló-

dó, éhezô utcagyerekeknek. A mû provokatív címe a fô-
szereplô titkosszolgálati jelentésekben szereplô fedôneve.
„A darab nem monodráma, egyetlen monodráma

sem monodráma” – áll a Pornó írott változatának be-
vezetô szövegében.1 Ha a mondorámát olyan mûnek
tekintjük, melyben a kompozíció egyetlen perspektíva
eredménye, akkor a Pornó valóban nem az, hiszen a
fôszereplô/elbeszélô monológjait rendre megszakítja
egy másik hang, az ügynöki akták szövege. És ez
akkor is egy másik perspektíva, ha a színpadon
ugyanaz a hang szólaltatja meg.
Az Ars Sacra Fesztiválon a szerzô rendezésében

színpadra állított felolvasó színház ezt az egy-hangú
változatot jelenítette meg: a fôhôs monológja és az tit-
kosszolgálati jelentések egyaránt Albert Csilla, a
Kolozsvári Állami Magyar Színház színésznôje elô-
adásában hangzottak el, utóbbiak viszont elektroni-
kusan géphanggá torzítva, elidegenítve és elemberte-
lenítve. A jeleneteket Antal Attila bôgôjátéka tagolta.
A zene hangsúlyos jelenléte és a színpadi mozgás mi-
nimális volta a felolvasó színházat a hangjáték felé

mozdította el. Az elôadás elején egy, a színpadi vilá-
gítás szókincsével elmondott teremtéstörténetben a
hang lényegi szerepe szövegszerûen is megjelent:
„Nem lehet átlátni a fényen... / Semmit, semmit. /
Nem lehet látni a fényben lakót, / megvakulsz és
mégsem, / márpedig megvakulsz. // A hang...? / A
hang áthatol a fényen, csak a hang.” Van tehát egy be-
láthatatlan tartomány, ahol a látással már nem me-
gyünk semmire, de hallás útján tudomást szerezhe-
tünk róla. A képek totalitásának korában a látás sze-
mélytelenségével a másik meghallását szembeállítani
radikális tett. Mindez a Visky-életmû szinte teljes
spektrumában megjelenô fontos állásfoglalás.
A szövegbôl ugyan a mû történetének konkrét tere

és ideje könnyen beazonosítható (Kolozsvár, 1989),
az ügynöki jelentések által meghatározott dokumen-
tarizmust az archetipikus-mitologikus értelmezés
felé mozdítja el két hangsúlyos vendégszöveg: az
egyik Antigoné monológjának a lány szájából meg-
szólaló részlete („Ó, sírom, nászszobám, te föld odvá-
ba vájt / Örök tanyám, immár elindulok feléd...”), a
másik pedig a Lukács evangéliumából idézett magnifi-
cat, Mária hálaadó éneke Jézus fogantatása után
(„Magasztalja lelkem az Urat...”).

PILINSZKY / VISKY / BANU

A

saját szavaival, a modern ember „egészségtelenül sze-
mélyes  hieroglifáitól”22 az autista dramaturgia szín-
házi lehetôségei felé,  amely a liturgia álomszerû sze-
génységéhez és közvetlenségéhez áll közel, és amit
Pilinszky a semmihez sem hasolító „színház és a
mennyország területen kívüliségének nevez”.      
Talán rendeznie kellett volna Pilinszkynek is, mint

ahogy Beckett tette, aki 1967-ben a szívéhez legközelebb
álló Végjátékkal elkezdi saját rendezéseinek sorozatát,
nem hagyva kétséget drámaszövegei színpadi mûködé-
sének számára elképzelhetô ideális formájáról. Nincs
feljegyzés arról, hogy Pilinszky látott volna Beckett-drá-
mát a színpadon, Budapesten vagy Párizsban – hallott
viszont Beckett-rádiójátékot,23 és nem biztos, hogy rosz-
szul járt, ha a magyar rádiójáték-hagyomány nem a
maga helyén értékelt és becsült rendkívül gazdag ha-
gyományára gondolunk. A képzelet színpadán valami
nagyon közelit láthatott ahhoz, amit Wilson valósított

meg  a 2008-ban Adriana Asti Winnie-alakításában be-
mutatott Ó, azok a szép napok-ban vagy a 2009-ben
színpadra állított egyszemélyes, de rendkívül komplex
színházat javasoló Utolsó tekercsben, amelyben maga
Wilson játssza Krapp szerepét. És persze ahhoz az elô-
adásképhez is nagyon közel állót, amit a Vígszínház tart
mûsorán 1914 címmel, és ami a térségünk mostani
képét rémületesen pontosan, „a dráma idôtlenségig ösz-
szepréselt légterében”24 mutatja fel.

23A Minden elesendôk címû hangjáték közvetítését hallotta. Az 1968. január
11-én bemutatott hangjátékot Hársing Lajos fordítása alapján Varga Géza
rendezte. A szereposztás a következô volt: Sulyok Mária, Egri István, Major
Tamás, Vass Éva, György László, Zeitler Zoli, Balázs Samu, Mohácsi Irén,
Pethes Sándor, Zeitler Orsolya, Sinkó László. Pilinszky az Új Emberben tu-
dósít felôle 1968. február 11-én. (Az online elérhetô Rádiólexikon adata sze-
rint: http://radiojatek.elte.hu/index.php?title=Elesettek_[1968] Letöltés dátu-
ma: 2015.9.3.) Ebben a cikkében egyébiránt Pilinszky a misztikus Beckettrôl
értekezik, lenyûgözô pontossággal. In Szög és olaj, 198.
24Szög és olaj, 287.
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