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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.
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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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met ki kéne irtani. Emlékeznek Heinrich Heine
szép, fantasztikus románcára, mely Geoffroy
Rudélről és Melizandáról szól?

Éjente a blaye-i kastély
fészke surranó neszeknek,
falikárpit-figurái
újra megelevenednek.

Trubadúr s úrnő lerázza
árny-végtagok zsibbadását,
nyújtózik, lelép a falról,
s teremhosszat fel s alá jár.

(Tandori Dezső fordítása)

A drámaírónak ugyanazt a csodát kéne vég-
hez vinnie, mint amit a holdfény visz véghez az
ódon, lakatlan kastélyban. A nagy görög tragé-
diaköltők, különösen Aiszkhülosz, talán nem tet-
tek csodát, amikor a homéroszi eposz pompás
kárpitjának hatalmas figuráiba erős hevületű lírai
lelket leheltek? S a figurák megszólaltak és meg-
elevenedtek. A dráma írott lapjairól a művészet
csodatétele folytán úgy kellene kilépniük a sze-
replőknek, ahogyan Blaye ura és Tripolisz gróf-
nője lép ki a régi falikárpitból.

Ám ez a csoda csak egyféleképpen jöhet lét-
re: ha rátalálunk arra a szóra, amely maga a be-
szédben testet öltő cselekmény, az élő, eleven
szóra, a cselekmény közvetlen, maga szülte ki-
fejezésére, az egyetlen mondatra, amely nem le-
het más, csak éppen az, amit egy bizonyos sze-
replő egy bizonyos szituációban kimond: sza-
vakra, kifejezésekre, mondatokra, melyeket
nem úgy találnak ki, hanem amelyek maguktól
születnek, amikor a drámaíró olyannyira eggyé
válik az általa teremtett figurával, hogy ugyanazt
érzi, amit teremtménye érez, és ugyanazt akarja,
amit az.

Amikor tehát a drámai dialógusról beszélek,
nem annak külső formájára gondolok, mely a mi
színpadi szerzőinknél egyébként minden eset-
ben szerfölött tökéletlen, műveik alapvető elhi-
bázottsága miatt. Ami drámaíróink először is egy
bizonyos tényt vesznek észre (ha észreveszik),
egy bizonyos szituációt; megfigyeltek valamit az
életből (vagy legalábbis azt hiszik, hogy megfi-
gyeltek), egy érzelmet vagy valami mást, és úgy
gondolják, drámát írnak belőle, mint valami gon-
dolatmenetből levont konklúziót, oly módon,
hogy vesznek néhány külső elemet, megnézik,
hogy ezek miképpen illeszkednek egymáshoz,
és szépen összerakják őket. Miután kiötlötték a
tényeket, kigondolják a szerepeket, mégpedig
olyanokat, amelyek a legjobban illusztrálják a
tényeket; azt is kigondolják, hogy hány szerep
legyen: három vagy öt, vagy tíz; aztán eldöntik,
hogy melyik mekkora legyen, olykor még azt is
figyelembe véve, hogy melyik színész fogja ját-
szani ezt vagy azt a szerepet, és hagyják, hogy

káros módon inspirálja és befolyásolja őket az a
virtuozitás, amelyet a színészek a szerepkörük-
ben tanúsítanak.

Ez a gyakorlat. És senki sem gondolja úgy,
vagy nem akarja úgy gondolni, hogy épp az el-
lenkezőjét kéne tenni: hogy a művészet maga az
élet, nem pedig gondolati konstrukció; és ha egy
elvont eszméből indulunk ki, amelyet valamely
tény avagy egy többé-kevésbé filozófiai jellegű
elgondolás sugallt, és aztán józan méricskélés-
sel és megfontolással levezetjük belőle a képe-
ket, melyek a kifejezésére szolgálhatnak, az ma-
ga a művészet halála. Nem a dráma teremti a
személyeket, hanem a személyek teremtik a
drámát. Mindenekelőtt tehát a személyeknek
kell meglenniük: az eleven, szabad, cselekvő
személyeknek. Velük és bennük fog megszületni
a dráma eszméje, az első csíra, melyben már
benne van a kibontakozás és a forma; mert min-
den csírában ott feszül már a teljes lény, amely
majd kifejlődik belőle, mint ahogy a makkszem-
ben is benne van a tölgyfa, valamennyi ágával
egyetemben.

Amikor drámai stílusról beszélünk, általában
pergő és élénk, tömör és szenvedélyes stílusra
gondolunk; de ha színházművészetről beszé-
lünk, a stílus szót igen tág értelemben, sőt talán
más értelemben kellene használnunk. Mert a stí-
lusnak, egy drámaíró legbelső személyiségének
nem a dialógusban, a dráma szereplőinek nyel-
vében kellene megjelennie, hanem a történet
szellemében, a történet felépítésében, a vonal-
vezetésben, azokban az eszközökben, melyek-
kel a szerző kibontakoztatja a drámát. Mert ha a
drámaíró valóban jellemeket alkotott, ha embe-
reket állít elénk a színpadon, nem pedig bábukat,
akkor ezek az emberek mind a maguk egyéni
módján fognak beszélni, úgyhogy a színdarabot
olvasva azt hihetjük, hogy nem is egy ember írta,
hanem sokan; mintha a darab szereplői maguk
alkották volna meg a cselekmény hevében, nem
pedig a szerző.

Itt kell megjegyeznem, hogy Gabriele d'An-
nunzio eddigi színdarabjai, véleményem szerint,
e tekintetben mind elhibázottak. E színdarabok
túlontúl műviek, a szerző művei, és egyáltalán
nem vagy csak kis mértékben a dráma szereplői-
ből születtek: nem élő, hanem írott művek. A
szerző (nem tudom, hogy Marzoccónál lévő ba-
rátaim osztoznak-e ebben a véleményemben)
szemlátomást nem tudott lemondani a saját stí-
lusáról, a saját kifejezésmódjáról; ez idáig nem
tudott figuráinak saját, az övétől független egyé-
niséget adni.

De vigyázat: én egyáltalán nem értek egyet
ama kevesekkel, akiket nálunk talán a színház
professzionistáinak lehetne nevezni, és akik
D'Annunzio színdarabjait afféle tiszteletteljes
szánakozással fogadták, mint egy olyan író sze-
szélyeit, aki egyéb téren csodálatot érdemel, de

e téren nem jöhet szóba, mert „nincs gyakorlata
a mesterségbeli fogásokban", vagyis könyvdrá-
mákat ír, nem pedig színdarabokat - és ezt nem
annyira szcenikai megoldások, mint inkább an-
nak alapján mondják, ahogyan a színdarabjait
megírta.

Mert nekik a színház nem művészet, hanem
szinte csak mesterség, és úgy tűnik, hogy a drá-
mát sem tekintik irodalmi műnek. Az úgynevezett
franciás társalgási stílus hanyagsága: ez az a
szövet, amiből összetoldozzák a dialógusaikat,
hol egy kis szalonocskában vagy az utcán
felcsípett szellemesség üvegszilánkját illesztve
bele, hol pedig valami törvényszéki retorika
gyűrött csipkéjét aggatva rá. És náluk is minden
figura nyomorultul egyformán beszél, egyiknek
sincs saját stílusa. Így aztán, ha D'Annunzio az
eddigi drámáit énszerintem szépen, de nem jól
írta meg, ők csúnyán írnak, azonfelül igen
rosszul is.

És ez mindaddig így lesz, amíg igazán rá nem
jönnek, hogy minden cselekménynek és minden
benne rejlő eszmének - ahhoz, hogy hatéko-
nyan, élőn és elevenen bontakozhasson ki a sze-
münk előtt - szabad emberi egyéniségekre,
vagyis jellemekre van szüksége, melyekben,
hogy Hegel kifejezésével éljek, mozgató
pátoszként jelenik meg. A jellem pedig annál
határozottabb és magasabb rendű lesz, minél
kevésbé rendelik alá a művész szándékainak és
módszereinek, az elképzelt tényállás
kibontakozásához szükséges fejleményeknek,
minél kévésbé válik egy adott cselekmény
passzív eszközévé, sőt, ellenkezőleg, ha minél
inkább egy szinte teljesen önálló lény és vele
együtt egy konkrét sajátosság nyilvánul meg
valamennyi cselekedetében. Mivel a jellem
különféle, bonyolult vonásainak egy
meghatározott történetben kell összeolvadniuk,
egy szituációban kell összekapcsolódniuk, fon-
tos, hogy olyan lényegi arculatban nyerjenek ki-
fejezést, mely mindenben dominál, és meghatá-
rozott cselekvésekre ösztönöz.

Minden cselekedetünkben egész lényünkkel
benne vagyunk; ami a felszínen megnyilvánul,
az csak az adott cselekedetnek egy másik, pilla-
natnyi vagy látszólag pillanatnyi cselekedettel
való kapcsolata; de ugyanakkor egész lényünk-
re is utal; olyan tehát, mint egy poliéder egyik lap-
ja, mely egy másik poliéder valamelyik lapjára si-
mul, de ugyanakkor a különféle irányokba néző
többi lappal is kapcsolatban van. A művész szá-
mára az a legnagyobb feladat, hogy összeötvöz-
ze egy jellem szubjektív individualitását a drámá-
ban közrejátszó sajátosságaival, hogy megtalál-
ja azokat a szavakat, amelyek nemcsak a szín-
padi szituációból fakadó pillanatnyi cselekvés-
nek felelnek meg, hanem annak az embernek az
egész lényét is kifejezik, aki a szavakat kimondja.

Manapság vajon hányan tudnak megbirkózni
ezzel a feladattal?
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