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PIRANDELLO KORUL
RMogták Pirandellóra, erre a mongolos ábrázatú, szürke, kis olasz
tanarra. hogy őrült és nagybeteg felesége ágya mellett nyomorí
totta szellemét és látásmódját beteggé, torzzá és "rendellenessé".
Hozzátették még, hogya talaját vesztett korszak s az értékek zür
zavara, az általános meghasonlás, a csömör és a kiábrándulás is
kedvezett különös mondanivalói sikerének. Műveivel kapcsolatban
sokat emlegették a relativista filozófiát és Freud nevét, meg
Proust-ét. E "kortársi" jelek azonban csak kivülről határozzák
meg a költöt és szerepét a huszas évek nyugtalan világában. Hol
ott Pirandello. szeme a legtisztább latin szem, sőt a leghívebben
"racionalista" és a legőszintébb módon valóságtisztelő. Mert arra a
kérdésre, "mi az igazság?" ugyanúgy felel, mint másik nagy latin
kortársa, a spanyol Ortega y Gasset, aki szinte vele egy időben így
faggatta kortársait: "Ki látta az erdőt?" "Igazság nincs, csak igaz
ságok vannak: a szemlélő pillanatnyi szempontjából igaznak ítélt
részjelenségekkel zsúfolt a világ. Mint ahogy - folytatja Ortega
- erdő sincs a valóságban, csak fák vannak és bokrok, amelyek
csupán a mi absztrakálo tudatunkban teszik ki a fák összességét
alkotó erdőt." A latin szem nem látja az Igazságot, csak részlet
tényeket lát, tapasztalati mozzanatokat, amelyekből általánosan
következtethetünk egy általános érvényű igazságra. Ugyanígy a
latin szem az erdőt sem látja, csupán az egésznek egy-egy valósá
gos részletét s e részletek gyakorlati összesítésével jut a tapaszta
laton kívüli valóság: az erdő megísmeréséhez. Ortega a latin szem
nek ezt a sajátosságát "felületi", tisztán empirikus és mindig egyé
nítő, de sohasem tipizáló, majdnem aszinthetikus szemléletmód
nak nevezi. Szembe állítja ezzel a germán szeniléleti módot, amely
az empirikus, részletjelenségek mögött mindig a "mély valóságot"
keresi, az összefüggöt. A germán szem meg tudja látni "a fáktól az
erdőt is" és ettől a pillanattól csak a színtétikus "mély valóság"
érdekli. Csupán az Erdő. Mint ahogy az igazság sem "in concreto"
ragadja meg képzeletét. hanem csak az Igazság, ami a konkrétum
mögött terebélyesedik. Ezek szerínt tehát az európai kultúrának
két arca van: egy latin s egy germán. Pirandello azonban a leg
tisztább mödon az előbbihez tartozik, hiába próbálják őt mongol
és germán "beütései" [ussán kiközösíteni alatinságból.

Pirandello egy katedra s egy beteg asszony ágya között imbo
lyogva töltött el sok-sok évtizedet. A szürke robot és örökös de
pressziói elől - mondják - egy valóságfeletti világba menekült,
amelynek magasából mindent "valóságellenesen" látott. Hogyan is
tapasztalhatta ki a tények és a valóságok tarka sokságát? Hiszen
béklyóba vert élete még a legközvetlenebb tapasztalati világtól is
elzárta őt. ösztönszerűen kellett tehát azokba a "tényekbe" kapasz
kodnia, amelyek kívülestek a valóság világán. Egyszeri tényekbe
kapaszkodott ebben a másik szférában is, mintha csak a tapaszta
lati világban élne. Pirandellót a latin szemlélet m6d vezette itt is:
nem elvontságokat alkotott, nem tipizált, nem szintéziseket terem
tett, mint ahogy az ő esetében germán társai tették volna, hanem
a valóságfeletti világban is a földi valóságkutatás "módszerével"
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egyszeri valóságfeletti tényeket ragadott meg. Pirandello ilyenfor
mán hű maradt, a világban nyitott szemmel járó latin testvéreihez:
a tapasztalást tekintette továbbra is a megismerés feltételének ott
fent is, éppen csak a dimenziókat cserélte ki. Körülményei elzárák
előle a valóság terét, tehát egy valóságfeletti dimenzióba költözött
át, de még ott sem tagadhatta meg latinságát: ezt a másik teret
avatta fel empirikus szemléletmódja terepének és így - bármeny
nyire paradoxíkusnak hangzik is - Pirandello a valóságfeletti vi
tág, az irracionális tér empirikusa lett. Pirandello paradox művész

egyéniségének tán éppen ez a kulcsa, ami utat nyit életműve meg
értéséhez is.

Pirandello latin-empirista lényegét tagadnók azonban, ha ilyen
germán-absztraháló módon: egyszerű dimenzió-cserével magyaráz
nánk meg a művészetét. Mert ebben az esetben Pirandello csak az
ügyes zsonglőr, egy irodalmi Cagliostro szarepét töltené be, ki el
kápráztató, de lényegében üres varázsötleteivel hökkenti meg,
perverz értelmi kicsapongásokra kívánesi közönséget. Bírálóinak
egyrésze, kik "germán" szemmel vizsgálják őt, máig is ily szem
fényvesztő, csalfa öreg bohócnak ítélik őt. Ezekbe a germán kopo
nyákba ugyanis nehezen fér bele Pirandello egyedülálló titka.
Szerintük szinte "contradictio in adj ecto"-szerű logikátlanságnak
tetszik, hogy Pirandello a valóságfeletti, irracionális térben lakoz
va, továbbra is latinul tapasztal és latinul racionalista, sőt a rideg
valóságig tárgyilagos? Műveinek építménye száraz és szíkrázöan
tiszta geometriai tétel, csupa latin arányérzék, csupa ráció, csupa
mérték és logika! Hogyan lehetséges ez? Hiszen ezek a felsorolt
tulajdonságok Iényegében ellentmondanak az Irraoíonajis térben
járás szabályainak, a valóságfeletti világ törvényeinek. Számukra
tehát Pirandello nem is irracionalista, mert, ha "szabályszerűen"

volna az, akkor megfelelne a valóságfeletti dimenzióról alkotott
germán elképzelést módnak, azaz: Pirandello "homályos" lenne,
helyesebben: még jó néhány fokkal alogikusnak kellene lennie.
Holott Pirandello nem is alogikus, sőt csak épp annyira "szabály
ellenes", amennyire szüksége van ahhoz, hogy a.xlimenzíö cserét"
észszerűen megmagyarázza nézőinek. Innen van az is, hogy "értel
mes" nézőinek legnagyobb része csak az előadás után érti meg a
mestert, pontosabban akkor, midőn záróakkordként egy logikai
point-nel felrobbantja az irracionális teret s a szereplőket a né
zőkkel együtt ismét a valóság talajára "szállítja le". Valóban egy
egy ily point ejtőernyőjén függőknek érezzük magunkat, míg nem
egyszer csak újra a valóság világába érkezve, csodálatos megköny
nyebbüléssel gondolunk arra, milyen nyaktörő és veszedelmes uta
zásban volt részünk. Ez a felszabadulás jelenti aztán Pirandellónál
az esztétikai értelemben megkövetelt "katarzist", a logikai point
pedig a "mese megoldását". A valóságban azonban nem a hősök

."sorsfodulatán" enyhülünk meg, nem a mese megoldása láttán
szabadulunk meg a drámai feszítőerőktől, hanem csak attól, hogy
a valóságfeletti játékot észszerűnek tudtuk elfogadni. "Esztétikai
örömünk", ami a végkifejlet pillanatában eltölt, logikai öröm, amit
diákkorában érezhetett a jó matematikus, ha egy bonyolult algeb
rai példát meg tudott oldani. Ez az "örömérzés" s ez a "katarzis"
az életteljesség tekintetében olyan elemi erejű és megrázó, annyi
ra magával sodró, hogy a testetlen probléma megtisztulásában gyl)..
nyörködünk, figyelmünk pedig elterelődik a meséről s a mese sze
replőirőI. Pirandello nem is akar mást, mint ezzel a mesénkívüli
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és emberfölötti örömmel vagy katarzissal megajándékozni. Meséi,
alakjai továbbra is jelképek maradnak, tételeinek hordozói s egy
pillanatig sem törődik azzal, hogy "jellemüket", "körülményeiket"
valószerűsítse, megmagyarázza s a valóság égboltja alá vonja. EI-,
lenkezőleg: kiemeli óket a valóságból s csak annyi vért, annyi
könnyet s annyi fájdalmat fogad el tőlük, amennyire szüksége van
ahhoz, hogy irracionális tételeit életközelbe - hozhassa emberarcú
kísérletei segítségével.

Am, mint ahogy Pirandello a megoldásnál sem vész el a való
ságfeletti világ ködfelhőiben, hanem közösséget visszahozza a való
ságba, úgy a kiindulásnál sem rúgja el egyszerre maga alól a való
ság dobogóját. Fokozatosan visz át a másik térbe. Közben azonban
a "játékvezető" segítségével visszabillen ide. Két síkon jár örökké s
e két síkot, e két világjelenetet a ráció csigalépcsői, nyujtógerendái
és kötélhágesél kötik össze. Egy-két "tényért" leszalad a földszint
re, sőt mélyebbre is leszáll: a tudatalattiba s onnan viszi fel őket

boszorkányos gyorsasággal abba a dimenzióba, ahol tételeinek cse
lekményfölötti drámája kavarog. Bűvös hátizsákjában és kosarában
nem "elvontságokat" visz a magasba, mert latin "beállítottsága"
nem is tud absztrahálni, hanem eleven valóságokat. Tiszta latin
esze azonban olyan magabiztosan alakítja át a valóságot, hogy a já
ték izgalmában jelképes alakajinak mindegyike - anélkül, hogy
egy pillanatra is kiesnének jelképi szerepükből - vergődő és szen
vedő valóságoT,ként hatnak. Egyedi valóságoknak, épkézláb indiví
dumaknak, bár szerepük szerint valami démoni egyoldalúságot,
megrendítő abnormitást, őrültséget képviselnek. E pokoli álarc
mögül mégis - valahányszor a költő visszabillen velünk a való
ságba - az elátkozott emberség jajszava harsog ki, hogya követ
kező pillanatban újra elnémuljanak a rájuk mért végzet s a ráció
grammos-mérlegén gyilkos számítással adagolt "elrendeltetés" sú
lya alatt.

Pirandello tehát szánja drámai szereplőit, nem tagadja meg
tőlük az emberi részvétet sem, de a kiengeszteléssel nem őket ju
talmazza meg, hanem nézőközönségét. És Pirandello ebben a ma
gatartásban is latin, sőt mediterrán pogány. A harmónia s a világ
egyensúly kedvéért nem áldozza fel a biztonságos valóságot, de
pokolra küldí az észszerűtlent, ha ez ködössé akarja tenni a latin
életérzést. Nem vész el a valóságfeletti tér ködfelhőiben, hanem a
maga éles valóságérzékével az irracionális világot azonmód illeszti
bele a valóságba, mint ahogy az antik valóságérzés a földre hozta
le hajdan az Olympos isteneit ...

Kézai Bél"
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