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önmagukon, többszörös jelentést kapnak az élő-
lények meg a tárgyak is - a két, fekete ruhába
bújtatott karvalyszerű sógornő, a pásztora gyer-
mekkel, akik egy-egy kimerevített pillanatban a
semmiből tűnnek elő. Az éjszaka vándorai vagy
épp a fényé, szenvedélyek hordozói vagy éppen
békét jöttek osztani - ki tudná megmondani...

Szimbolikusan költői maga a mű is, Yerma
drámája, az örült vággyal gyermekre áhítozó
asszonyé. Szimbolikája megélne naturalista
környezetben, de megél itt is, a halhatatlan ősfa
tövében, ahol egy bikának öltözött fiú és egy fe-
hér ruhás leány a meleg éjszakán kultikus nász-
táncot jár. Ez az előadás legerotikussabb pilla-
nata, de ez is inkább illusztrálja, semmint
megjeleníti azt az őrjöngő vágyat, amely
Yermát, az erkölcs béklyóit önként hordozó
asszonyt feszíti. Ebben a vágyban a nász nem
cél, hanem eszköz, a cél a gyermek, vagyis az
önmagunk folytatásába vetett hit elnyerésének a
bizonyossága. Az előadásból egyébként a
nyilvánvaló szándék ellenére sem sugárzik a
szexualitás. Ha az öt, alsóneműre vetkőztetett
mosónő - az idegesítő fejhangon kántáló
Csonka Ibolyától a máskor erotikus színpadi
jelenségnek mutatkozó Kerekes Viktóriáig -
volna hivatott ezt a fajta funkciót betölteni, akkor
az szomorú tévedés. (Bár gyaníthatóan inkább
a főszereplőire koncentráló rendező krónikus
figyelmetlenségéről van szó.)

Kubik Anna attól lesz Yerma, hogy szuverén
egyéniség. Olyan, aki magától értetődő termé-
szetességgel kérdőjelez meg minden megkér-
dőjelezhető társadalmi konvenciót. Nem a társa-
dalom ellen lázad ugyan, hanem a saját sorsa el-
len, ám ez a lázadás, amely az ösztöneiből ered s
egyáltalán nem tudatos, az első pillanattól fogva
nyilvánvaló. Nem elfojtott, hanem rendre kitörő
szenvedélyből fakad. Kubik Yermája nem titko-
lózik, sőt, állandóan és folyamatosan a bajával
traktálja a környezetét. Szerencsi Éva Máriája
már-már csak a saját anyasága fölötti, belé táp-
lált szégyenérzet miatt őrzi a Yermával való ba-
rátságot. Timár Éva vígkedélyű öregasszonya is
megrémül a Yermában lakozó pusztító tűztől,
Nemcsák Károly kissé merev Viktorja pedig ma-
gától értetődően menekül messzire ugyanettől a
pusztító, bár némileg félreértelmezett szenve-
délytől.

Garcia Lorca Yermájának vállaltan idealiszti-
kus gondolata, hogy utód (valamirevaló tett, gon-
dolat, az embert túlélő emlék) csak valódi szere-
lemből (szenvedélyből, elhivatottságból, hitből,
tehetségből) jöhet létre. Yerma, bár bizonyos
szempontból rokonítható velük, ezért nem antik
tragikus hősnő. A sors egymásba kapaszkodó
láncszemeiből az egyik hibás szem az övé. A
szerelemtelen házasságban van egy másik
szenvedő fél: Juan, a férj. És ez az a koncepcio-
nális mozzanat, amely Csiszár Imre olvasatában

és a Juant alakító Ujvári Zoltán megfogalmazá-
sában túllép a színházi konvención. Ujvári
Juanja az egyik oldalról ellenszenvesen
puhány, a másik oldalról a szenvedéseit
férfiasan magában tartó, pedáns férj.
Valójában azért marad alul Yermával szemben,
mert kevésbé figyelem-re méltó egyéniség.

Yerma, miközben Mária jövendő gyermeké-
nek öltöget össze egy ingecskét, vad dalra fa-
kad. Fájdalmas vonítása fölveri a délelőtt csönd-
jét. A magányos ének, amely nagyszínpadra is
elegendő energiával szól, harsányan prózai le-
írás egy lelkiállapotról. Máskor: Juan - a házon
kívül csöppet sem - félszeg tekintetete próbálja
nyugtatni Yermát. A szava indulatos, a szeme

Hol vagyunk?

Hová is kerültünk hát? A Katona nézőterére lép-
ve a (kivételesen) leeresztett függöny elé épített
„díszlet" fogad bennünket. Baloldalt, elöl vörös
drapériás, emeletes színházi páholy; a rivalda
fölött pedig stukkókkal díszített mennyezet zárja
le a színpad előterét. Rajta a három, fehér
gömb-burkolatú lámpa mintha azt jelezné, hogy
vissza-léptünk - legalább néhány évtizeddel -
az idő-ben. Mintha egy másik színházba
érkeztünk volna, pedig a Katona nézőterének jól
ismert székein foglalunk helyet.

Máris elkezdődött a játék, de nem kezdődik az
előadás. Szöszmötölést, léptek zaját hallani a
függöny mögül. Bizonytalan neszek, aztán
csend. Nem történik semmi. A közönség méltat-
lankodni kezd, néhányan megszólalnak a néző-
téren. De hát ismerjük őket, a Katona színészeit.
Vajdai Vilmos a hetedik sor szélén ül (pici kecs-
keszakállt növesztett - vagy ragasztva van?), a
páholyból Kun Vilmos hajol ki. Hátrább főiskolá-
sok, a Zsámbéki-osztály tagjai. Véletlenül még
Süsüt (kevésbé ismert nevén Schilling Árpádot)
is ismerem az alternatív színjátszásból. Ő a pilla-
natnyi zavart kihasználva bűvésztrükköket sze-
retne bemutatni. Aztán előbotorkál a rendező
(szintén színész - Máté Gábor -, bár szokott
rendezni is), és elnézést kér a fennakadásért.
Azonnal vitába is keveredik a közönséggel. Kik-

kérlelő. Akaratlanul ellágyul, ahogy az asszonyra
néz. Ez a tekintet tárgyilagosabban tragikus
Yerma vibráló szenvedélyénél. Állnak. Köztük ott
az oszlop.
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kel is? A műsorfüzet szerint a társulat tagjaival, a
szerepük szerinti nézőkkel.

Kik beszélgetnek most? És kihez is szólnak?
Hozzánk, a Katona nézőterén ülőkhöz vagy ah-
hoz az elképzelt (berlini? szicíliai?) közönség-
hez, amelyet a Pirandello-szöveg föltételez? Ré-
szesei vagyunk-e mi magunk is az előadásnak,
vagy csak figyelhetjük közelről, ahogy a
nézőtér-re is kiterjeszti működési területét a
színpad - elvárva, hogy szabályait még akkor is
tisztelet-ben tartsák, amikor maga áthágja
határait? (A nyugtalanabb nézők biztosan
feszengenek már: mi lenne, ha én is
közbeszólnék? De nem tudhatjuk biztosan:
megszólíttattunk-e, vagy csak társalkodnak a
fejünk fölött a beavatottak.)

Minden csupa áttétel itt: a nézőtérre egy má-
sik színház nézőterét építették. A színészek azt
játsszák, hogy ők egy másik társulat színészei,
akik éppen különféle figurák életre keltésére vál-
lalkoznak. Az előadásról az derül ki, hogy valójá-
ban csak próbahelyzet - aztán erről az állítóla-
gos improvizációról is bizonyossá válik, hogy
rögzített játék, egy előadáson kívüli rendező által
kontrollált előadás. Minden csak mintha-szituá-

cióként működik. Vagy elfogadjuk a játék
valóságát, vagy feszengünk a kvázi-
helyzetekben. Vagy előzékenyen mi magunk is
hallgatag játé-kosokká vedlünk, és nevetünk
azon, ahogy a színház illúziója folyton
lelepleződik és újraépül, vagy értetlenkedünk,
hogy miért ismerhető ki
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azonnal ez a nézőtéri botrány, miért ennyire ki-
számíthatók azok az áttételes helyzetek, ame-
lyek éppen kiismerhetetlenségükben lehetné-
nek hatásosak.

Mi történik?

Mit is látunk? Azt, ahogy megelevenedik és meg-
megakad a színpadra állított történet? Vagy azt,
ahogy a színházi történések a színpadi cselek-
ménynél izgalmasabbá válnak? A színészek (a
Katona színészei által megjelenített társulat tag-
jai) ódzkodnak ugyanis színpadra lépni; bajuk
van egymással, a szerepükkel s legfőképpen a
rendezővel. Vitába keverednek vele, de aztán
nagy nehezen mégiscsak megoldják az általa
kreált szituációkat (még a rendezővel való szakí-
tás után is önkéntelenül megvalósítják az elkép-
zeléseit).

A Ma este improvizálunk című darabban Pi-
randello két eseménysort illesztett egymásba:
egy szicíliai család életének néhány epizódját,
illetve a róluk szóló előadás létrejöttének fordula-
tait. Ám az író egyik szálat sem viszi végig, egyi-
ket sem építi teljes történetté. Az előbbit azért
nem, mert az anyag ellenáll a drámává
formálás-nak. A család életvitelének
életképekben megjeleníthető jellegzetességei
csak kisebb részben magyarázzák azt, ahogy a
háttérből fokozatosan előtérbe lépő két
főszereplő megszenvedi majd később a sorsát.
(Rico Verri rögeszméjét, patológiássá váló
féltékenységét nagyrészt örökölt
tulajdonságaival, illetve a szicíliai tradíciókkal in-
dokolja az író - azaz olyan motivációkkal, ame-
lyek nem a feleségéhez, illetve annak családjá-
hoz való viszonyában értelmeződnek, tehát vég-
ső soron kívül esnek a dráma tárgykörén. Mom-
mina döntését pedig, amellyel - részben csa-
ládja értékrendjével vitába szállva - magára
vállalja a házasságot, a délvidéki férfival való át-
kos kapcsolat kötelékét, a mű nem indokaiban,
hanem következményeiben ábrázolja.) A szín-
házban lezajló eseménysor pedig azért nem válik
történetté, mert önmagában nem fontos. A
darabnak ugyanis nem az a tétje, hogy elkészül-
e az előadás, illetve hogy együtt marad-e vagy
széthullik a társulat. Valójában ezek a dilemmák
csak a játék viszonylagosságának érzetét te-
remtik meg, az alkalmat ahhoz, hogy Pirandello
élet és színház, maszk és szerep viszonyáról be-
szélhessen. Azaz nem magáról a teatralitásról
szól a darab; a színház a színházban szituáció-
ban az író csak a formát találta meg ahhoz, hogy
művészet és valóság viszonyáról, a lét kiismer-
hetetlenségéről, az életszerepek hiábavalósá-
gáról, az emberi (és színészi) maszkok szünte-
len félrebillenéséről szóljon. A két szálnak, az
élettörténetnek és a színházi eseményeknek
egymásba játszatása azt is eredményezi, hogy

A rendező: Máté Gábor

külön-külön mindkettő kifejtetlen marad. A mű-
nek nincs végigvezetett cselekménye, a részle-
tek uralják el, az egyes (önmagukban zárt) hely-
zetek válnak benne hangsúlyossá.

A Ma este improvizálunk színpadra állítása
viszont csak abból indulhat ki, hogy az egykor
szokatlan (egyes nézőket hajdan talán irritáló)
forma (a történet meg-megakasztása, a színházi
helyzetből való kiszólás, a hagyományos
dramaturgia elemekre bontása) mára már
„klasszicizálódott", azaz önmagában nem
alkalmas feszültségkeltésre, nem kényszeríti a
nézőket a pirandellói dilemmák önmagukban
való újrafogalmazására. Két lehetőségre
alapozhat az előadás: vagy új megoldásokkal
helyettesítheti, újjáteremtheti azt a
bizonytalanságot, amelyet a darab játék és
valóság ingatag áttételeivel érzékeltet, vagy
abból indul ki, hogy történjék bármi a szín-
házban, az mindenképpen színjátszás marad,
ezért a formák további feszegetése 'helyett az
adottnak és kiismerhetőnek tételezett színházi
helyzet kibontására törekszik.

Miről is szól háta Katona legújabb bemutató-
ja? A családi történet megjelenítésére törekszik?
Ascher Tamást, az előadás rendezőjét aligha ez
érdekelte. Tisztában van vele, hogy maga a tör-
ténet csakis elemeiben létezik: ezeket az életké-
peket (a mulatójelenetet, a színházlátogatást, a
szalonképet) aprólékos részletességgel és ta-
gadhatatlan iróniával bontja ki. Remek helyzete

ket teremt, de szüntelenül érzékelteti: mindez in-
kább csak játék.

Az előadás befejező részében azonban várat-
lanul mintha mégiscsak fontossá válna Ascher
számára maga a történet is. Eltűnnek az addigi
teátrális díszletek (meg a játékos utalások), és az
üres színpadon, á függönyökkel és világítási ef-
fektusokkal tagolt, áttűnésszerűen átjárhatóvá
váló, majd bezáródó puritán térben emberi drá-
ma születik: Mommina monológja egy hiábavaló
élet lezárulásának fájdalmát közvetíti. Váratlan
ez a hangnemváltás. Az addig történtekből nem
következik sorstragédia. A mindvégig ironikus,
kicsit idézőjeles' játékmódból nehezen nyílnak
átjárók a lélek mélységeit feltáró, egyszerű esz-
közökkel megrendülést teremtő színészethez.
Szinte megoldhatatlan feladattal találja magát
szemben Söptei Andrea: egyrészt a háttérből
kell minden átmenet nélkül, hirtelen főszereplő-
vé előlépnie, másrészt teljes életsorsot kell a lány
monológjába sűrítenie, úgy, hogy az előzmé-
nyekre nem építhet. Meg kell indokolnia egy
olyan tragikus döntést, amelyet a történet korábbi
szakaszában a szereplő nem élt meg dilem-
maként. Az előadásban mindaddig kialakult „tör-
vényszerűségek" is a színésznő ellen „dolgoz-
nak". Pirandello ugyanis a "nagyjeleneteket" írta
meg, amikor színművé dolgozta át novelláját (s
ezzel megteremtette a nagy formátumú alakítás
lehetőségét a képzelt társulat vezető színészei
számára): ilyen az apa halála vagy a katonatisz-
tek összetűzése a szalonban. (Ezeket a jelene-
teket rendre ironizálva játszatja el Ascher.) Min-
dennek következményeként Mommina halála-
kor is azt érezzük: ez is csak afféle „nagyjelenet",
de ezt valahogy komolyabban kéne vennünk.
Érthető hát Söptei bizonytalansága: időnként
megrendítően őszinte gesztusai, hangütései
vannak, máskor meg visszalép a színházi hely-
zetben megszokottá vált idézőjeles játékmódba.

Lehet, hogy maga a színház a színházban
helyzet izgatta Aschert? A rendezői színház és a
színészszínház konfliktusáról akart volna be-
szélni? Aligha. Esetleg a közönség kíváncsisá-
gát kielégítő bájos atelier-előadást kívánt létre-
hozni? Nem hinném. A színházi önvizsgálat le-
hetőségét, az alkotófolyamatra való reflektálás
kényszerét akarta megteremteni önmaga és szí-
nészei számára? Ennek is kevés nyoma van.
Nem önfeltárulkozás és nem önvizsgálat ez az
előadás. Nem a színházak általános válságával
(szerepvesztésével) való számvetés, s nem kiút-
kereső kísérletezés. Inkább a színházi hatásme-
chanizmusokat tökéletesen ismerő rendező ka-
jánságát érezni a produkción. Azt az öniróniát,
ahogy maga is játszani kezd a formákkal. Ascher
igencsak különböző megoldásokat illeszt egy-
más mellé: archaizál és „modernkedik" (a fino-
man ironizált deklamáló játékmód mellé vizuális
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Haumann Péter és Csákányi Eszter a Pirandello-
előadásban (Ikládi László felvételei)

hatáselemeket, plasztikus képeket illeszt: a zá-
rójelenet „áttűnései" mellett a nyitóképet is említ-
hetjük - fólia mögötti árnyalakokként látjuk meg
először a szereplőket, mintegy esőben ázó ki-
szolgáltatott figurákként). Ami a színpadon
történik, egyszerre leplezetlenül öncélú és
mélyen funkcionális. Ascher is megrendezi a
szicíliai

körmenet áhítatos látványosságát, s ezt azon-
nal ellenpontozza a mulatójelenettel - egy épp
ellentétes világszint hasonlóan erőteljes fel-
idézésével. Pirandello filmvetítésével szem-
ben Ascher színpadra állítja az operafinálét. Tet-
szetős paródiát látunk, amelyben azonban azok
a rosszalló, kétségbeesett gesztusok a legfonto-
sabbak, amelyekkel az „operaénekesek" a né-
zőtéri botrányra reagálnak. Az operák világa
egyébként is a szereplők egyik legállandóbb hi-
vatkozási pontja; ugyanakkor ezáltal szüntelenül

le is lepleződik teátrális szenvedélyességük ha-
missága, színházszerűen magamutogató életük
üressége. Ascher is felépítteti - szintén teljesen
fölöslegesen - a repülőtér makettját, hogy az
előadás rendezője eljátszadozhasson a
fényjátékokkal, ugyanakkor talán ebben a
jelenetben válik leginkább érzékelhetővé a
színészek kiszolgáltatottsága - ami Pirandello
színházi történetének egyik alapmotívuma. A
jelenet utána repülőtéri búcsúzkodás két
szereplője megáll az elő-térben; instrukciót
várnak, elismerést vagy utasítást. Erre a
jelenetre talán nincs is szükség - mondja a
rendező, mert éppúgy nem tud mit kezdeni a
színészekkel, mint a tetszetős díszlettel.

Jelentésértékük van hát a részleteknek, min-
den fontos lehet, ami Ascher előadásában törté-
nik; ugyanakkor hiányzik belőle az az erő, amely
arra kényszerítene, hogy megkeressük az
összefüggéseket, hogy a sokszor öncélúnak
látszó színházi események mögé nézzünk.

Akkor hát mi a tétje a Katona előadásának?
Talán maga a játék, talán az önfeledt színházi
pillanatok megteremtésének esélye, a
mesterség erejének érzékeltetése.

Ki kicsoda?

Az előadásban számomra az a legzavaróbb (ho-
lott ez lehetne a legizgalmasabb benne), hogy
nem tudni, ki kicsoda. A Máté Gábor játszotta
rendező biztosan nem Máté Gábor, bár Gábor-
nak szólítják. De nem is a Pirandello által megírt
törpezsarnok. Egyesek arra gyanakodnak, hogy
Máté Gábor figurája Ascher alteregója (néhány
parodisztikus gesztus ezt látszik megerősíteni -
például az, ahogy a rendező kikerekedett szem-
mel, jóváhagyó bólogatással, a többiekre is kika-
csintó büszkeséggel hallgatja az egyik álnéző
beszámolóját a szünetben történtekről). De az
előadásbeli rendező mégsem lehet Ascher, mi-
velhogy Ascher maga is megjelenik az előadás-
ban: figyelmezteti Mátét (vagy az általa játszott
rendezőt?) egy tévesztésére. Az előadásbeli
rendező tehát, az áthallások ellenére is, önálló fi-
gura: egy kedélyeskedő, némileg önelégült alak,
akinek hivalkodása nem önteltségére (önzésre)
utal; inkább a színház titokzatossága miatt érzett
zavarát igyekszik ekképpen leplezni. Ez a rende-
ző olyan világot hisz a sajátjának, amelynek mű-
ködésmódjával, törvényszerűségeivel nincs
tisztában.

Haumann Péter biztosan nem Haumann Pé-
tert játssza. A színész visszafogott eszközökkel,
pontos árnyalatokkal formál meg egy komikust,
aki kicsit unja már, hogy állandóan pojácákat kell
alakítania, de képtelen leplezni, hogy belül maga
sem több ennél. (Haumann valóban remekül old-
ja meg az apa halálának jelenetét.) Máthé Erzsi
színésznőként és anyaként uralkodó típus: alig
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tűr ellentmondást, még fogfájását is közszerep-
léssé alakítja. Söptei Andrea színésznője épp-
úgy belefásult kudarcaiba, mint Mommina a sze-
rencsétlenségébe. Bán János színészét, illetve
az általa megformált Rico Verrit ugyanaz a gör-
csös indulat, a sértődékenységet (sérülékeny-
séget) túlzásig fokozó düh mozgatja. A főszerep-
lők esetében zavaróan összefolynak a színészi
és a szerepbeli karaktervonások, s így a játékstí-
lus szintjén nem születik meg az élet és a játék, a
szereplők és a szerepek közti distancia. (A hát-
térfigurák viszont nem lépnek előtérbe, színész-
ként nincs önálló szerepük a színházi történet-
ben.)

A Katona előadását a maszkok uralják -
konkrét és áttételes értelemben is. (Ilyen erőtel-
jesen eddig ritkán változtatta át a smink és a pa-
róka a Katona színészeit.) Színészember-masz-
kok és szerepmaszkok feszültségéről és átfedé-
séről beszélhetne az előadás, de nem látni az
álarcok mögé, nem érezni az arcokat; nincsenek
olyan pillanatok, amikor a maszkok véletlenül fél-
rebillennek, vagy szándékosan félrebillentik
őket, így a Katona színészei többnyire láthatla-
nek maradnak. Élvezik (és élvezetessé teszik)
az áthallásokkal teli játékot, de maguk alig mutat-
koznak meg benne. Nem róluk van szó.

Ezért érzem azt, hogy az előadás némileg
megkerüli a Pirandello-darab izgalmas (bár má-
ra kissé elkoptatott) kérdésfeltevéseit. Feloldó-
dik a feszültség, nincs tényleges bizonytalansá-
ga, valódi tétje az előadásnak. A magas fokú
mesterségbeli tudás biztonsága, a mívesség kis-
sé steril formagazdasága határoz meg benne
mindent. De mindez el is fedi azt, amiről a darab
valójában szól: a világ kiismerhetetlenségében
döbbenten felfedezett káoszt. „Azén színházam
krízisek kiváltására törekszik" - idézi Pirandellót a
Katona műsorfüzete. Ascher rendezése pusztán
kellemes estét szerez. Pedig a tét óriási ben-ne -
a színház maga, sőt még több, a teljes élet.
Áttételesen minden megtörténik itt, valóságosan
jóval kevesebb.

Luigi Pirandello: Ma este improvizálunk (Katona Jó-
zsef Színház)
Fordító: Székács Vera. Díszlettervező: Antal Csaba.

Jelmeztervező: Szakács Györgyi. Zenei vezető: Sáry

László. Dramaturg: Veress Anna és Kornis Mihály. A

rendező munkatársa: Valyuch Annamária. Rendező:
Ascher Tamás.

Szereplők: Máté Gábor, Haumann Péter m. v., Máthé
Erzsi, Csákányi Eszter, Söptei Andrea, Bertalan Ág-
nes, Illés Györgyi, Naszlady Éva, Bán János, Lengyel
Ferenc, Kaszás Gergő, Dévai Balázs, Rajkai Zoltán,
Debreczeny Csaba, Kun Vilmos, Vajdai Vilmos, Tóth
József, Dengyel Iván, Takátsy Péter, Kiss Eszter, Hu-
szárik Kata, Tímár Andor, Molnár László, Molnár
Tamás, Schramek Géza, Galambos Attila, Schilling
Ár-pád m. v., Morvay Imre, Mánya Zsófia, Kőszeg
Zsófia, Székely Zoltán (zongora), Király Tibor
(szaxofon).

z a drámai oeuvre, melynek alkotójáról
Kosztolányi 1926-ban azt írta, hogy „ma a
világ legtöbbet emlegetett, s bizonyára
egyik legeredetibb drámaírója" (s melyet a
minap egy magyar színikritikus a színházi

mindentudás, a mindig-mindent-mindenkinél-
jobban-tudás fölényes gesztusával utasított a
Molnáré alá), akkor, amikor ez a megállapítás le-
íratott, még mindössze tíz év termését, igaz, pár-
ját ritkítóan bő termését jelentette. Pirandello
drámaírói karrierje csak 1916-ban indult el, a
Pensaci, Giacomino! (Gondold meg, Giacomi-
no!) sikeres római bemutatójával, s ekkor az író
már majd' ötvenéves volt. Az első sikeres dara-
bot még abban az évben két további követte, a
Liolá és az II berretto a sonagli (Csörgősipka), a
következő nyolc év folyamán pedig Pirandello
huszonnyolc színdarabot írt, köztük a század
drámairodalmának olyan alapműveit, mint az Igy
van (ha így tetszik) (1917), a Ki-ki a szerepét
(1918), a Hat szereplő szerzőt keres (1921), a IV.
Henrik (1921), az Öltöztessük fel a mezteleneket
(1922). De hogy az 1916-ig novellák, esszék és
öt regény - egyikük a legnagyobb sikerű: a
Mattia Pascal két élete (1904) - szerzőjeként
ismert író műhelyében mi készítette elő ezt az
elemi erejű színházi kreativitást, arról a
nyilvánosság 1926-ban éppúgy nem tudhatott
semmit, mint arról, ami még eljövendő volt.
Holott a dráma, a színház kezdettől fogva
Pirandello legerősebb ambíciói közé tartozott,
amit azonban frusztrált és elfojtotta
sikertelenség. Már 1886-ban, tizen-kilenc éves
palermói egyetemistaként megpróbálkozott a
műfajjal - ekkori a Gli uccelli dell'alto (A
magasság madarai) -, s 1892-ből való az a
darabja, mely elsőként vált publikussá, de csak
hat év múlva, és akkor is csak folyóiratban, a töb-
bek között általa alapított Arielben: a La morsa

Vagyis a drámai dialógus. Úgy vélem, nem
árt az olvasók emlékezetébe idéznem ezt
a szép meghatározást, mely nem tőlem
származik: hiszen szinte az egész mai
drámairodalom alapjában narratív jellegű,
vagyis inkább novella- vagy regénytémákat,
semmint drámai témákat dolgoz fel, és
szükségképpen
rosszul: először is azért, mert az epikus
történet általában nehezen tűri, hogy lerövidítsék
és színre vigyék, másodszor pedig azért, mert
véleményem szerint rosszul fogják fel a színpadi

(A satu). Az 1896-os La ragione degli altri (A má-
sok igaza) is ismeretlen maradt. Pirandellónak
1910-ig, negyvenhárom éves koráig kellett vár-
nia, amíg végre színre került egy darabja, még-
pedig végre A satu, majd a Lumie di Sicilia (Citro-
mok Szicíliából), mindkettő Rómában. A siker
azonban még további hat évig váratott magára.
Mindeközben megpróbálta elhitetni barátaival,
környezetével, hogy nem érdekli a színház, mert
másodrangú művészet, egy eredeti utánzása,
egy műalkotás illusztrációja. De nemcsak a meg-
megújuló próbálkozásoknak és a tettetett leki-
csinylésnek az átlátszó szimbiózisa mutatja,
hogy kezdettől fogva milyen sokat jelentett szá-
mára - az az egy-két színházi tárgyú cikk is,
amelyet még jóval drámaírói karrierjének megin-
dulása előtt írt, arról tanúskodik, hogy mélyen
gondolkodott a Színházról. A legkorábbi a Mar-
zocco című lap 1899. május 7-i számában jelent
meg, s ezt a címet viseli: A beszédben testet öltő
cselekmény. Illetve: a tömörségében sokatmon-
dó azione parlata kifejezést, amit németre vagy
angolra oly pontosan le lehet fordítani - gespro-
chene Handlung, spoken action - magyarul le-
hetetlen a nyelvérzék sérelme nélkül szabatosan
visszaadni („beszélt cselekmény"). De ha szük-
ségképpen veszendőbe megy is a lényeg lapidá-
ris összefoglalása, talán mégis érzékelhető,
hogy az írás alapvető jelentőségű: a dráma, a
színpadi dráma abszolút alapkérdését veti fel, és
radikális. egyszersmind komplex választ ad rá -
olyan választ, amely majd' egy évszázad alatt mit
sem vesztett érvényességéből. Olyannyira nem,
hogy alig ismerek aktuálisabb hozzászólást ah-
hoz a vitához, mely a drámaírók és a színházak
viszonyával kapcsolatban nálunk is időről időre
kiújul.

eszköztárat egyöntetűen leszűkítő és elszegé-

nyítő modern technika - e valóságos Prokrusz-
tész-ágy - szigorát. Igaz, Shakespeare is olasz
novellákból merítette néhány drámájának tár-
gyát; de volt-e valaha is olyan drámaíró, aki ké-
pes lett volna a történetet elejétől végig nála job-
ban cselekménnyé alakítani, soha semmi en-
gedményt nem téve egy olyan technika ostoba
követelményeinek, mely csupán a külsőségek
tekintetében szigorú?

A színpadról minden leíró vagy elbeszélő ele-
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