
K Ü L F Ö L D I K R Ó N I K A 

A DRÁMAÍRÓ G I R A U D O U X . 
«Jótanuló, aki minduntalan kigúnyolja mestereit és megfricskázza a 

szabályokat». . . ilyenformán szokás a regényíró Girauduoxt jellemezni. Ez 
a diplomata-író, aki beutazta a félvilágot, de filológusnak indult s az Ecole 
Normaleban végzett, stílusban és kompozicióban bizonyára tudna annyit, 
mint bárki ; igazán nem technika vagy ügyesség kérdése nála, hogy nem 
figyel az úgynevezett szabályokra, hogy nem keres komolyságot, vagy célt, 
hogy játszani kezd s százoldalakat ír tele cselekvény és jellemek nélkül, vég-
telenül vonzó álomvilágról, mosolygó vagy szentimentális iróniával. Tele van 
irodalmi emlékekkel, filozófiával, tanultsággal, de minden irodalomról tanult 
fogalmunk alkalmazhatatlan lesz művével szemben. Az események meg-
szokott, emberi logikáját épp oly könnyen figyelmen kívül hagyja, mint egy 
retorika-esztétikai szerkesztés alapelveit. Ilyen írói jellem, fantáziájával, 
mesterkéltségével, játékaival és szeszélyességével alkalmas tán rá, hogy 
nagyot és eredetit alkosson valami olyan regényre hasonlító műfajtalan 
műben, mint amilyenek általában írásai, melyeket költői csavargásoknak 
szeret nevezni, de elbírja-e a dráma szigorú megkötöttségét? 

1924-ben, amikor a Siegfried et le Limousin néhány részlete párbeszédes 
formában megjelent, nagy és valljuk be, érthető bizalmatlanság fogadta. 
A dráma valódi történést kíván, cselekvést, szilárd vázat, biztos jellemveze-
tést, kompozicióérzéket, színpadismeretet ; mennyi pozitív követelmény, 
amit a regények Giraudouxja nem ígért ! Vagy, ha képesnek is tartotta 
volna valaki ezt a végtelenül művelt, «jótanuló» és «mindenre képes» írót arra, 
hogy megfeleljen a drámai követelményeknek, úgy látszott, hogy ez csak 
írói jellemének és újságának feláldozásával érhető el. 

Siegfried, a színdarab Siegfried csodája, hogy a drámai föltételek figyelem-
bevétele nem űzte ki a giraudouxi világot : hogy egy valós történés s egy drá-
mai feszültség kereteiben ott nyüzsög mind az a játék, érzékenység és fantázia, 
ami a Giraudoux-regények igazi vonzóerejét s hatalmas eredetiségét jelentette. 

Siegfried, főleg 1922-ben megjelent regényformájában, egy háborús em-
lékezetelvesztésen épül. Forestier, fiatal francia író sebesülés következtében 
elveszti emlékezetét s egy önkéntes ápolónő, Zelten Éva bárónő jóhiszeműen 
németnek «neveli» fel. A darab úgy indul, hogy Siegfried tanácsos nem akarja 
fogadni Rathenaut és Ludendorfot, mert azokkal a németekkel akar talál-
kozni, akik fiúkat, testvérüket, rokonukat vélik felismerni benne : Siegfried 
szeretné megtalálni önmagát. De ezek a kísérletek hiábavalók. Az igazságot 
csak Zeiten bárótól, politikai ellenfelétől s Geneviéve Prat-tól, hajdani meny-
asszonyától tudhatja meg. De ha megtudta, le kell mondania a rangról, 
hatalomról és diktátori szerepről, hogy visszatérjen Franciaországba, amely 
nem várja, mert nincs joga németnek lenni. «Nem merek megmozdulni — 
mondja ebben a pillanatban —, az első mozdulatra porrá omolhat ez az egész 
épület, amit magamban hordtam. A falakon túl ezek a hősök és ezek a tájak 
egyszerre idegenek lesznek. Mit érezhet egy hétéves gyermek, ha kis életének 
felnőttei, városai és folyói egyszerre hátatfordítanak neki?» Forestier vissza-
tér Franciaországba. Genevieve, aki csak «tanácsos úrnak» szólította, vagy 



213 

Jacques-nak, francia keresztnevén, a határon kimondja a Siegfried nevet, 
mintha egy francia-német megbékülés reménye lenne : «Siegfried, szeretlek !» 

Siegfriedre hat-hét darab következett azóta, az utóbbi évek színházá-
nak legnagyobb francia eseményei. Ezek a darabok, ez a mű ma már meg-
engedi, hogy meglássuk rajta át Giraudoux színházi elveit, egy új dráma-
irodalmi stílus végtelenül vonzó kibontakozását. 

A giraudouxi dráma racionális és irodalmi. A francia klasszikus dráma 
szerette az úgynevezett örök témákat. Racine, Corneille, Molière szívesen 
nyúlnak a nagy görög tragikusok anyagához. Az ismert, gyakran feldolgozott 
témában a racionális művészet formai csábítást talál, adott keretek között, 
meglévő minták után valami mást adni, átélni egy történést a jelenbe, ismert 
mesével modern problémákra keresni feleletet, racionalista jellegű költőknek 
mindig izgató feladat. Giraudoux Judithja, Amphitryonja (amit Molière is 
feldolgozott), Trójai háború ja és Elektrá ja feltétlenül ebbe a sorba tartoznak. 
Egyébként Giraudoux egy Jouvetről, legfőbb színházi interpretátátoráról írt 
könyve előszavában maga is hitet tesz az intellektuális és racionalista, ha úgy 
tetszik Racine-i, francia hagyományú színház mellett. Elítéli a színházi ren-
dezésnek németes, legalábbis Reinhardt-Piscatori felfogását ; az ő színháza 
nem díszleteken, fényeken és tömegeken épül, a francia színház hagyomá-
mányosan irodalmi, a francia néző a szavaknak hisz, nem a díszleteknek. 
A lélek nagy harcai nem igazodhatnak fény és árnyékjátékra, elsősorban 
a beszéden át kell kifejezéshez jutniok. 

Ez a színházszemlélet a szövegnek, a színjátszás irodalmi részének jut-
tatja a döntő szerepet s az előadás értékeit sokkal inkább az egyéni szerepek 
megformálásában, mint a tömegjelenetek megrendezésében keresi. Az igazi nagy-
jelenet szerinte nem egy kétszáz személyes szavalókórus felcsendülése, hanem 
a hős egy mondatának meleg, vagy ironikus árnyalata. A lélek megmutathatja 
magát egy szóban, kinyílhat egy szóra, mint egy betűzáras kincsesláda ; az emberi 
hang, a dialógus igazibb nyelve a színháznak, mint a süllyesztő és a masinéria. 

Bizonyos külsőségekben, amelyek ebből a színházszemléletből fakadnak, 
a Giraudoux-darabok sok hasonlóságot mutatnak a klasszikus francia 
drámával : sok párbeszéd s majdnem semmi külsődleges cselekvés a szín-
padon, kevés szereplő, lírai részek, finom hangulati hatások. A tömeg és kol-
lektívum giraudouxi-racionalista megkerülésére mi sem jellemzőbb, mint 
ahogy az Elektra félbolond, cinikus és ravasz koldusa, egy túlkomplikált és 
túlegyénített «típusalak» átveszi a görög karének szerepét, magyarázza s 
mintegy a közönség álláspontjából érti és éli át a drámát. 

A racionális jellemkonstruálás francia hagyománya préciozitással, egy 
másik francia hagyománnyal keveredik Giraudoux művében. Embert nem 
megfigyelésből, élő alakról mintázni, hanem egy elvre, egy principiumra 
építeni fel, a Candide ou l'optimisme-nek ez a voltairei módszere, amit 
Giraudoux a Simon le pathétique regény-címében szinte átvenni látszik, 
nagyon észelvi és erősen irodalmi ; végeredményben olyan sematizálást és 
leegyszerűsítést követel, ami a realista modorral nem fér össze : kevés neki. 
Csak a preciozitás tudatos játékossága és tudatos naívsága képes egy elvet 
felöltöztetni. Igy a legtöbb Giraudoux-alak észbeli konstrukció, amiből talán 
hiányozni fog a naturalista értelemben vett életszerűség, de melyek a pre-
ciozitás révén annál többet nyernek intellektuális érzékenységben, árnyala-
tokban és fantáziajátékban s konstruált voltuknál fogva leginkább közeled-
hetnek a valóság rendszerezett víziójához, amire az ember minden realizmus-
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vágya mellett is mindig törekedett, mert a világot nemcsak látni akarta, de 
uralkodni rajta, érteni! Egyébként is közismert Giraudoux paradox vallomása, 
hogy leginkább élőnek ható alakjai a legerősebben észbeli szerkesztésűek. 

Ez a racionalitás nem föltétlenül ellensége a drámának. Divat volt egy-
időben a tragédia lehetőségét a monomániában keresni. Giraudoux emberlátá-
sának is vannak tragikus lehetőségei: ezek az elvekre alkotott hősök valahogy 
a monománia hasonlóságára állanak felül az élet mindennapiságán. Valóban, 
elvek és elvontságok nem fejeznek-e ki valami öröket és emberfelettit? 

A nagy giraudouxi témák is racionális ihletettségűek. A giraudouxi jellem 
az embernek egy szereppel való találkozása. Az Amphitryon Alkménáját a jó fele-
ség szerepköre teszi kívánatossá. «Miért vártál ezzel a szerelemmel, ó Juppiter, 
addig, amíg asszony lettem? Talán mint fiatal leány én is szerettelek volna.» 
És Juppiter azt feleli: «A te tökéletességed az, hogy feleség vagy! Először 
egy férjre volt szükség, hogy ezt az értéket megadja neked». A bibliai Judith 
tragédiája is az, hogy nem hisz az Isten által neki rendelt szerepben, teljesí-
tése közben sem azonosul vele, egyéni életet, kalandot, boldogságot keres. 

Az emberi jellem nem állandó. Ha a szerep értelmét veszti, összeomlik 
a jellem. Forestierből Siegfried lesz a diktátori szereppel, de Siegfried egy-
szeriben szétomlik, amint megtudja, hogy ő Forestier s hogy nincs joga élni 
és küzdeni Németországért. 

A jellem változóságának tétele legtisztábban mégis az Elektrában bon-
takozik ki. Aegisthos megölte Agamemnont, de Orestes hazatérésekor Argos 
veszélyben van, s Argost csak Aegisthos mentheti meg. A haza védelmezőjé-
nek szerepe lemossa a bűnt Aegisthosról. A rend fönntartásában, a kormány-
zásban, a harcban egy nemes és méltóságos királyi én alakult ki benne, a bűnt 
már elfelejtette, nem érzi a magáénak, benne minden tiszta lett és szent 
a városért való aggódásban. Ez az Aegisthos nem orvgyilkos már, de Argos 
nemes ura és hős védelmezője. A régi Aegisthos megölhette volna Elektrát, 
megölethetné Orestest, az új nemes király csak kérhet, vitatkozhat és véde-
kezhet. Annál kegyetlenebb a tragikuma, mert tudja, hogyha meghal, Argos 
elvész vele s Argos megbűnhödik egy olyan bűnért, amiben nem volt hibás. 
De hallgassuk a koldust, hogyan mondja el Aegisthos halálát: 

«Küzdött, csak a balkezével, fegyver nélkül. Jobbkarján a halott 
királynő, függőivel és gyöngyeivel. Küzdött, hogy bűnösként kell 
meghalnia, mikor benne már minden tiszta és szent, harcolni egy 
bűn miatt, ami már nem az övé többé. Már nem védte magát, 
kinyujtotta a jobb kezét és érezni lehetett, hogy ha meg akar szaba-
dulni a királynőtől, azt nem azért teszi, hogy egyedül küzdhessen, de 
hogy meghalhasson egyedül, hogy távol kerüljön a halálban legalább 
Klitemnesztrától... És nem sikerült. Örökké megmarad a Klitem-
nesztra-Aegisthos pár. Aztán meghalt, egy nevet kiáltva, amit én nem 
mondok k i . . . 

Aegisthos hangja kívülről: Elektra ! . . . 
A koldus: Túlgyorsan meséltem. Csak most ért utól.» 

Igy villan fel Giraudoux mesteri kezében Aegisthos halálának igazi oka : 
Elektra, tisztasága és gyűlölete ; így villan fel a tragédia súlyos végzet-
szerűsége : hogy van ember, akadhat ember, aki annyira érti, annyira látja, 
hogy meg tudja érezni előre a végét. 

Az emberi jellem változhatóságához kapcsolódik a másik jellegzetes 
Giraudoux-téma, a fiatalság legendája. A háború utáni európai regény nagy 
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felfedezése volt a gyermekpszichológia. Giraudoux nem a fiatalság volta-
képeni pszichikai állapotát ragadja meg, nem a gyermeki lelkiállapotba 
való visszahelyezkedésre törekszik, felülről nézi a gyermekkort s elsősorban 
indetermináltságát és lehetőségeit szemléli. A fiatalság a nagy álmodozás és 
a minden lehetőség ideje. A fiatal előtt még nyitva áll minden dicsőség, 
mindenféle szerencse reménye. Minden előtte van, minden lehet még belőle. 
Várakozó határozatlanságban, indetermináltságban él. Még mindenre hajla-
mos, még mindent megtanulhat. Még nem választott, sehova sem kötötte le 
magát, nem korlátolta magát foglalkozással, szaktanulmánnyal. Még nem lehet 
tudni, mi szunnyad benne, még nem lehet tudni, mit fog csinálni belőle az élet. 

Ez a fiatalságfelfogás adja meg Giraudoux leányalakjainak könnyed, 
tünékeny és titokzatos költőiségét. A fiatal leányban, szűzben, míg nősorsa 
beteljesülését várja, minden lehetőség benn van, egész világ alszik benne, 
minden eleme egyformán lebegőn, egyformán készen a kibontakozásra. 

«A leányban ezer férfi képe van, mint ezer láthatatlan test, s a leány 
azt a csókot várja, amelyik az ezer láthatatlan testet el tudja űzni» — ilyen-
formán beszélik meg ezt Vaitourou a polinéziai bennszülött és Mistres Banks, 
az angol puritán feleség a Toldalék Cook Utazásához (1935) című kis darabban. 
«Az asszony az a lény — mondja Holophernes Judithnak —, aki már meg-
találta természetét. Te még keresed, tehát szűz vagy. Csak holnap fogod 
tudni, hogy fösvény vagy-e vagy tékozló, angyal vagy-e vagy boszorkány? 
Ma még nem tudod. Ágyamról első gyermekeddel fogsz fölkelni: önmagaddal!» 

A háború utáni irodalom szereti szembeállítani a gyermeket a világgal. 
A gyermek jobb mint a világ, tisztább, egyenesebb, becsületesebb. Megvan 
benne az abszolutumnak, a végleteknek az érzéke, mindaz, amit az életben 
szépnek, költőinek, lehetetlennek és veszélyesnek tartunk. Ha a gyermek 
beleilleszkedik a világba, akkor megalkuszik vagy elromlik, mert a világ 
nem bírja meg s el akarja pusztítani a gyermek egyenességét és tisztaságát. 
«Végül elérkezett az az év, amikor annyi idős voltam, mint Viola de Barra, 
aztán mint Nagy Sándor és aztán elkezdődhetett a szomorú élet.» Erről 
a «szomorú» életről Giraudoux bizonyára azt hiszi, hogy «csúnya» is. 

A fiatal leány tisztasága, határozatlansága, a benne szunnyadó ezer 
lehetőség, magasabb rendre, igazabb dolgokra vágyódása is ellenkezik a világ-
gal. A fiatal leány és a világ ilyen összeütközése a Giraudoux-darabok leg-
tipikusabb problémája. 

Vannak könnyed, szinte humoros megoldásai. Az Intermezzoban egy 
francia városka hatóságai s a kerületi rendőrség vezetője vonul fel, hogy 
véget vessen egy fiatal leány és egy kísértet «társadalom- és világrendellenes» 
közeledésének. Isabelle, a kis tanítónő furcsa tisztaságában, s a növényeket 
testvérévé fogadó szelídségében egy egészebb világról álmodik, melynek a túl-
világiak is részesei, s a réteken egy fiatalember szellemével találkozgat. Tetsz-
halotti, merev ájulásából csak egy nagyon evilági lárma s a mértékhitelesítő 
szerelme tudja visszahozni. Ezzel a mértékhitelesítővel találkoztunk már 
egyszer Giraudouxnál. Suzanne fakadt sírva láttára a kikötőben, amikor 
visszatért az óceáni szigetéről, az álomvilágból, mert a mértékhitelesítő 
a valóságot s a «szomorú életet» jelentette. Az Intermezzo mértékhitelesítője 
is ezt a kisszerű s valójában szomorú mindennapot jelenti Isabellenek, a házas-
sággal egy földi sorsra való elrendelést; módot a világba való beilleszkedésre, 
de leszállást valami magasabb lehetőség síkjáról. Isabelle lelke talán meg-
gyógyult, de egy szép kísértésnek is vége van. 
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A görög mitológia királyai között tragikusabbra sikerül a kísérlet. 
Mert «királyok között megvalósítható, ami szegények között soha, a tiszta 
gyűlölet, a tiszta harag, a meztelen igazság». 

Az Elektrában egy fiatal leány tisztasága ütközik meg a világgal és 
hajszol tragédiába bűnöst, ártatlant egyaránt. Elektra olyan tiszta, hogy 
nem tudja megbocsátani a piszkot, nem tudja elnézni a bűnt. El akarja 
pusztítani a bűnösöket, hogy olyan világ hajnala jöjjön, amely bűn nélkül 
való. Érzi a bűnt és semmi sem akadályozhatja meg a bosszúállásban. Az sem, 
ha megtudja, hogy tulajdon anyja a bűnös. Elátkozza az anyját és görcsösen 
keres okokat, hogy még jobban gyűlölhesse. Van egy kiáltása : «Nem olyan 
szerencsés mindenki, hogy árva lehetne !» Nem gátolhatja az sem, hogy 
Orestes körül ott ugrálnak, forognak, rikoltoznak már az eumenidák, az sem, 
hogy Aegisthos nem érzi már a bűnt, az sem, hogy Argost ellenség ostromolja 
s Aegisthossal együtt elpusztul a város és elpusztulnak annyi ártatlanok, 
akiknek semmi része nem volt a bűnben. Emberfölötti tisztaság és ember-
fölötti igazság ! Kegyetlen tisztaság és kegyetlen igazság ! 

Aegisthos meghalt, Argos ég, fegyvercsörgés, lárma, égő házak festik 
veresre az eget. Mi történik? «Hogy hívják azt, ha a nap fölkel, mint most, 
de minden tönkrement, minden szétrombolódott, de a levegő mégis szíható, 
hogy mindenünk elveszett, a város ég, az ártatlanok egymást ölik, de a bűnö-
sök haldokolnak a fölkelő napban egy szögletben?» 

A koldus felel rá : 
«Igen szép neve van, asszony. Úgy hívják : Hajnal!» 
A Bűntelen jövő hajnala. 
Az Amphitryon-téma harmincnyolcadik, Giraudoux-féle feldolgozása 

mégcsak szellemes játék, de az Elektra kristályosan zsúfolt levegőjéből egy 
nagyszerű tragédia lép ki. Ha Siegfried reményt nyujtott még a megbékülésre, 
a Nem lesz trójai háború már a minden jóakaraton felülálló, kegyetlen végzetről 
beszél, álcázott görögsége mögött az örök német-francia ellentétek vész-
felhői tornyosulnak. Valami hajtja a népeket egymás ellen, s kevés a vezérek, 
Hektor és Ulixes őszinte békevágya, kevés tűrni pofont és megaláztatást 
a békéért, nem elég visszaadni Helénát, ha máson nem, egy haldokló költő 
hazugságán ki fog robbanni a gyűlölet. De addig, az utolsó szóig, micsoda 
feszültséget és micsoda varázsos játékot teremt ez a tékozló költő, szellem-
nek, szépségnek és különösségeknek milyen áradatát zúdítja ránk ez az alap-
jában véve reménytelen bevallása a gyűlöletnek ! 

Ha eddig Giraudoux racionalitását hangsúlyoztuk, most erről a gazdag-
ságról kellene szólani, arról a bőségről és kecsességről, amibe filozófia és 
tanultság burkolva van, amivel Giraudoux elleplezi önmagát. 

Irisnek, a tehetetlen istenek szórakozott küldöttének beszédét szeret-
ném idézni a Trójai háborúból, a kertész magánbeszédét, akinek Elektra 
jegyese volt, Isabelle kis tanítványainak szepegését, vagy a mértékhitelesítő 
álmait az Intermezzoból, megannyi példát valami nagyon új és nálunk nagyon 
szokatlan kisművészetre, prózaötvözésre, szóinyenckedésre. Kár, hogy mi 
magyarok nem tanultunk soha igazi stíluselemzést s kár, hogy nem is értünk 
hozzá eléggé. Ha ráérnénk tanulni egyszer ilyent, Giraudouxt nem hagyhat-
nánk ki tankönyveink közül. Lovass Gyula. 
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