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Kora-téli este találkoztam vele először, 1922-ben. A milánoi Olimpia
intimebb hatásu kamaraszínház volt, az egymást váltó stagicnek itt in
kább francia inspirációjú, középfajú drámakat mutattak be. Az olasz
színpadon ebben az időben - közvetlenül a fasizmus előtt - D'Annunzio
túlfűtött gyakran antik köntösbe öltöztetett pompázó teatralitása ural
kodott. A fiatalabb szerzők - Sam Benelli, Forzano, Berrini -- gyakran
keresnek történelmi témát, s az itáliai szó édes, túláradó zenéje bűvöli
el a szerzőket s a közönséget, egyformán. A valódi premier jelei akkor
látszottak (az ilyen stagione-színház igen gyorsan váltogatta műsorát),

ha Bernstein, Bataille, vagy épp Molnár Ferenc darabot hirdettek. A· be
mutatókról már a következő napon terjedelmes kritikák jelentek meg 
így a Corriere híres "harmadik oldalán", a terza pagine-n, mely irány
adó lehetett a polgári közvélemény számára.

A plakát ezen az estéri Luigi Pirandellonak Vestire gli ignudi (szó
szerint: felöltöztetni a mezteleneket) című vígjátékát hirdette. Már maga
a cím is belelopott az erkölcsös lombard világba valami sejtelmés ero
tikát. A szerző népszerűsége (mint "kiváló színpadi mestert" mutatta be
az előzetes tájékoztató) még csak meg sem közelitette például Dano
Niccodemiét. így a jegyek egy résret a színház féláron osztogatta szét a
korábban érkezők között. Mert ez is hagyomány volt az akkori olasz
színházakban: a kietlen, hideg nézőtéren egy jó órát fagyoskodhattak az
előadás megkezdése előtt azok a lelkes színház-rajongók, akik a számo
zatlan helyekre egyszerű belépőt váltottak, s az érkezés sorrendjében
foglalhattak maguknak helyet. A valódi közönség - mindmáig illetlen,
de megrögzött szokás - .a darab megkezdése utáni negyedórában érkezik,
Igy a szerző kénytelen az első jelenetet semmitmondó, a darab lényegét
alig érintő dialógusokkal kitölteni, míg mindenki el nem foglalja helyét.
Am itt - Pirandello darabjánál - már az első percekben nagyonis sú
lyos, különös szavak estek: váratlan csend támadt a rendszerint zajos
nézőtéren. A látható s láthatatlan világ összeütközése (1922-ben va
gyunk!) váratlan igényt támaszt a kényelmes színházlátogatóval szem
ben: elbontja a valószínűségek kötelékét s érzékelteti, hogy több, hol
párhuzamos, hol egymást metsző sikon fut a játék: a szereplők akciója
valamilyen kisérleti telepen zajlik, s maszk és emberarc néha összeol
vad, néha félelmesen vagy groteszkul szétv:álik. Akkor még természete,
sen nem ismertük a "formabontás" kifejezését vagy fogalmát. de ami
kor éjfél körül kikerültem a hóv:al borított napóleonkorí városrészbe,
folytatódott ez az imaginárius játék· bennem. Úgy éreztem - a szeI'ZÓ
absztrakt játéksíkot teremtett, s ebben az elvonatkozott világban úgy
játszatja szereplőit, mintha azok húsból-vérből formált alakok lennének.
Ez adja azt a megmagyarázhatatlan kontraszt-hatást, melyet a píran
delloi színháznak köszönhetünk.

* * *
A szicílíaí családnak - hisz Pirandello Agrígentoban látta meg

1867-ben a napvilágot - már a név-etimológiája is sokat sejtető: Pyrr
tüzet s amahelos hírnököt jelent a Sziget ősi, görög nyelvén, s a két szó
együtt - fáklyát lobogtató üzenethozót. A dionizoszi emlékeik között de
rengő szicíliai világban (a Párduc sok mindent felszínre hozott ezekből a
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hagyományokból) a Risorgimento-kor végefelé jelentősebb helyet kap a
familia: a Pirandello-család a környék infernális gazdagságából, a kénből

él. A kisfiú, akit aligha érdekel a bányatulajdonos apa ipari spekulációja,
csak azt látja: a kietlen tájék arcára egyenesen ráfagy 'ez az örökös ha
lottsárga pára - "a százados szőlőtőkék, szertecsavart törzseikkel, moz
dulatlanul, elepedve . .'. levelek, szürkén a kén halálos leheletétől a bá
nyaszáj - tátong, mint az Inferno kapuja, s a szörnyű, meztelen fák hal
dokolva köhögnek a kohók lecsapódó füstje alatt ..."

Szícíliában háromezer év réteges emlékvilágában élhet: így egy kö
zépkori torony alján állítja fel a tizenhárom éves fiú első színpadát; ro
mantikus darabjait szétszórta a szél. Szicíliában komorak a szokások:
apja egy szerelmének nyomába botlik. Ugyanakkor ő maga is eljegyez
egy nála idősebb lányt. Apja maga mellé veszi a bánya-irodába; anyja
szabadítja ki ebből az áldatlan sorsból s a viszonylagos jómód lehetővé

teszi, hogy Pirandello az egyetemet Rómában és Bonnban hallgassa, a
filozófiai karon. A Vilmos császár-i Germánia szelleme aligha ihleti meg;
ám megtanul németül, s műfordításokkal tér vissza, így Goethe elégiáit
ülteti át itáliai nyelvre. Adott szava Sziciliába húzza vissza; különös vé
letlen, hogy a mátka elmezavara vet véget a jegyességnek. A fiatal fi
lozófiai doktor így szabadon költözhet Firenzébe, mely ebben az idő

ben - a század végén - D'Annunzio ösztönzésére valamilyen irodalmi
szellemi központtá formálódik. A familia új frigyről gondoskodik. A ki
választott, kolostorban-nevelkedett kisasszony, üzlettárs leánya. A keret
mindig a kénbánya - A Pirandellok családi gazdagsága, de egyben átka
ls -, amely lassanként elnyeli a fiatalasszony egész hozományát. A pár
Rómába költözik, s Pirandello úgy él ott, mint jómódú .Jiterary gentle
man"; kézirataiért nem kér honoráriumot, írásai - novellák, tanulmá
nyok - viszonylag sűrűn jelennek meg az előkelő folyóiratok (Nuova
Antologia, Marzocco stb.) hasábjain. A későbbi Pirandello műveinek fé
nyénél már ezek az írások is tükrözik az örök problémát: valóságos s az
imaginárius sors kontrasztjait, kölcsönhatásait. Első darabjának - La
morsc a címe - csupán olvasópróbajáig jut el: a társulat megbukik.

Elete látszólag harmonikus, gondtalan. Három kisgyermek sokszo
rozza polgárörömeit. Mint annyiszor a későbbi darabokban - egy érkező

levél indítja el a katasztrófát. Az Agrigentoból kapott hír valóban tra
gikus - a kor szemüvegéri át nézve: az apa spekulációi s a szereneset
len dekonjunktúra miatt, - melyet megtetézett a nagy bányarobba
nás -, elveszett a szülők vagyona s az egész hozomány. A ködvilágból
csak a mez1Jelen szegénység marad - abban a percben, amikor az asz
szony a rossz hír hallatára ájultbénultan esik össze. Hónapokig élőha

lott, s amikor már némileg felépül, kiderül, hogy súlyos kényszerképze
tek, egyre romló skizofrénia áldozata lett.

Novellaiért először kér pénzt; a garibaldiánus nagyapa érdemeiért
helyettes tanárnak nevezik ki. Magánórákat, német fordításokat vállal,
hogy biztosítani tudja a mindennapokat. Am a családi helyzet egyre rom
lik: feleségének idegen, örökgyanakvó tekintete borzolja fel a tegnapi
harmóníát s gyötrelmessé teszi azt a néhány órát, mely a taposómalom
után megmaradhatna az író számán. saját munkájára. Napihír nyomán
egy regény kontúrjai alakulnak 'ki; szerződést köt rá, fel is veszi az elő

Jeget, Az Il fu Mattia Pascal kitervezett. fiktív öngyilkosságának törté
netében valójában saját sorsát cipeli, az öngyilkosság pereméig ért em
ber keserűsége kandikál ki a remek ökonómiával. szokatlanul éles em
berábrázolással kialakított kompozícióból. A regény félhónapos Iolyta-
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tásokban jelenik meg első formájában. A lakásban alacsony, szürkülő

szakállas ember görnyed az íróasztal fölé - a házban hallani vélik hang
ját, amint megidézi szereplöit, vitatkozik velük, meggyőzi őket. vagy ha
ragragyúltan lecsapja a tollat; aznapra befejezi a folytatást.

Az otthoni légkör egyre romlik.' Irodalmi előadásokat tart egy leány
iskolában ; mire megtér otthonába - beteges idegfeszültségében rém
képeket kutató asszonyt talál. Minden szóban féltékenységi jelenetek
áradata indul el, s minden válasz ismeretlen mélységeket kavar fel a
szegény beteg lelkivilágában. Antonietta nem valóságos férjét, a kínlódó,
családjáért önmagát hajszoló tanárt látja, hanem lassanként, rögeszme
szerűen a "fekete doktort", a minden rosszra kész diabolikus figurát. így
nézi őt az asszony, s Pirandelloban önmagában is megrendül a bizonyos
ság: vajon nem csak illúzió-e önmagáról alkotott képe, s a valódi én ott
tükröződik a lelkibeteg zárt körben futó eszmevilágában? A különös az,
hogy Antonietta csak ebben a vonatkozásban, férjével kapcsolatban hagy
ja el a józan ész partjait; minden egyébben, a mindennapi világ dolgai
ban sokkal gyakorlatibb, mint maga a férj s ki hinné el azt a szörny(í
bizonyosságot, hogy az írót egyelmeháborodottal zárta össze a sors.
"Mindnyájan őrültek vagyunk, tulajdonképpen" - mondja egy novella
jában hőse, s aki ismeri, elemzi a pirandelloi művet, annak éreznie kell,
hogy a valóság s az őrület összeborulásának e tragikus évtizede nem
múlhatott el nyomtalanul. A barátok tudják, hogy a csendes otthonban
egy tehetséges író, saját akaratából, egy gyógyíthatatlan elmebeteg
gel él együtt, de magában a Pirandello-házban egy egészen másféle, na
gyon is kézzelfogható, reális világ igazodik s hajlik, az őrült asszony vas
fegyelműtörvényei szerint.

. "Valóban.azt hiszed - kérdi - hogy csak a házakat építik? Hiszen
magamat is építem s téged is, s te mivelünk ugyanazt teszed. Ez a szün
telen építkezé's addig tart, míg érzéseink még anyagat szállíthatnak, s
míg ezt akarntunk cementje még valahogy összetartja ... " Egy utas,
üzletember, hirtelen arra döbben rá, hogy mindaz, ami eddig vele tör
tént: egy teljesen idegen ember élete volt. "A lélek, kérem, elválik 
magyarázza az alkalmi útitársnak - már meg nem magyarázható mesz
szeségbe jut, ahová csak testetlen finomsággal szűrődnek át másik, ré
gebbi életének zajlásni. Ezek már tulajdonképpen nem is az enyémek, in
kább csak azok lehettek volna, de nem éppen most, nem is itt, inkább
valami bizonytalanul távoleső világban, mely valaha az enyém volt, de
bogy hol és mikor - ezt rnost pontosan nem tudnám önnek megmagya
rázni ..."

Fia a harctérre kerül. Apatikusan hallgatja, amikor az egyík leg
nagyobb olasz színművész - Musco - darabot kér tőle. Figurák támad
nak fel benne, ugyanakkor fiának sorsa aggasztja, feleségének állapota
szinteelviselhetetien, anyagi bajok kínozzák. A lakásajtóra kiakaszt egy
cédulát: "Avvíso! Egyelőre szünetelnek nálam a konzultációk; .senkit sem
fogadok, sem hölgyet, sem urat, legyen bármiféle foglalkozása, tartozzék
akármelyik társadalmi rendhez. életkorára való tekintot nélkül. Senkit
sem fogadok, aki azért óhajtana jelentkezni nálam - bármilyen aján
Iásra - hogy valamelyik novellámban, regényemben. színdarabomban
szerephez jusson ..." Alom s ébrenlét határán imbolygó mondatok : mö
göttük, még fátyolosan, kontúrtalanul, de már feltűnik a Hat szereplii.

Az örűlt asszony nem engedi el Pírandellet a színházba, amikor
Musco bemutatja első darabját, a L'aria del Continente-t. A festett és
ledér színházi világ rémképe végképp elszabadítja az asszony fúriáit. A
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darab - siker. A következő évben kilenc darabot ír: komédiáíért versen
genek a színtársulatok, Maga az író csak az alakokkaltársaloghat a dol
gozószobában, mert soha nem mehet el sem próbára, sem este - a va
lóságos szereplők közé. így még inkább görbül a félelmes, belső tükör,
az ablakok emberformába torzulnak, színe előtt. Egy másféle, egészen
absztrakt pirandelloi színpadon kísérletezik,· négy szomorú fal között,
míkrokozmoszának polgáraíval, egészen másféle nehézkedési törvények
szerint,

Néha keretbe fog három novellát, s ebből ír darabot úgy, hogy meg
idéz néhányat a csellengő figurák közül, s felhívja őket: igazolják ma
gukat, adják elő igazukat. Fia hadifogságba kerül, másik fia tüdőbeteg.

Lánya s felesége közt elviselhetetlen a feszültség. A lány egy gyenge
órájában mellbelövi magát. A látszatra úgy-ahogy egybefogott életkeret
most végzetesen szétesik. Az asszony - rögeszméje ezerint - mene
külni akar urától, akiben az örök gonoszt sejti. A szeparáclót csak úgy
mondja ki a bíróság, ha az asszony bizonyítani tudja: tökéletes szellemi
@pséggel rendelkezik. Antonietta most meditálni kezd - vajon ő-e az
őrült, vagy ő a józanabbik. elmeháborodott férje mellett? Makacs psziché
sek akaraterejével fegyelmezi magát s épp ezzel leplezi le betegségét az
elmegyógyintézet ellenőrzö orvosai előtt. Bekerül a szomorú intézetbe, s
az író, emlékeinek rémképeivel egyedül marad a lakásban. A figurák,
akikkel kényszerűen együttélt, nem tágítanak mellőle; Pirandello vitá
zik velük, kineveti aggodalmaikat, vagy' elunja romantikus történeteiket:
roncs ideje számukra, ajtót mutat nekik. A figurák erre fellázadnak.
Hogyan cseréljék hát el a valóságot egy irreális világ könyörületesebb
törvényeivel? Vádolva, panaszszóval megszállnak egy színházat, itt épp
most készülnek az előadásra, amelyet az Igazgató rendez. Vagy talán
(sőt bizonyosan) az történik, hogy a direktor fiókját egyszerre szétfeszíti
egy rég megírt, de soha elő nem adott darab. Különös próbát tart a meg
jelent figurákkal s iniközben mintegy letörli az idegen színművet a
színhézí tábláról, elementáris lendülettel kikényszerít egy - talán ifjú
korában komponált - ködbeveszett komédiát.

Pirandellot életemben egyszer láttam s hallottam, éspedig a buda
pesti Vígszínház színpadán, A Hat szerep keresi a szerzőt című darabot
játszották, s Pirandello vállalta az igazgató szerepét. A korábbi magyar
előadás mintegy bohókás figurát alakított ebből a különös olasz színhází
emberből, s í,gy hogyan is jött volna ki a valóság s absztrakció kettősege

- épp magának az igazgatónak bonyolult, félreismert lényén keresztül.
Amikor már végetér a szereplők körjátéka, ~ színen magára maradt Pi
randello: idős, léleklátó ember benyomását tette, szakállasan, kifestetle
nül nézett szembe a közönséggel. így kérdezte az utoLsó mondatot: fin
zione - o realte, s a lélegzetet elállító csendben a kérdés s az író válasza
megadta az egész pirandelloi műfaj valódi lényegét. Utána leereszkedett
a függöny; itt maradtak az élménytől sápadt nézők, Am a római Valle
sztnházban a nagy bemutatókor hajbakaptak a premier nézői és kritiku
sai: ütlegelték egymást, az olasz színházszenvedély ezeréves hagyományai
szerint. A Hat szerep volt az első darab, amelyet maga a szerző is látott
a színházban. Amikor kilépett akiskapuból - szitkok és csókok emlé
kével távozott.

A Hat szerep - fordulópontot jelent. Egy kritikus, fanyarul, ezt
írja: "Pirandello a legjózanabb polgári értelemmel képes megkülönböz
tetni - mi a valóság s mi az illúzió. így a bonyodalmak mögött, melye
ket csak ő talál meg a dolgok mögött, nincs semmiféle filozofikus érte-
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lern s az egész darab aligha több hideg aggyal kieszelt cerebrális műnél

- vagy csak egy misztifikátor erőmutatványa..." Míg a tömeg egy része
magasztalja, másik csoport azt kiáltja felé "buffone" - pojáca. Piran
dello még aznap papírra veti e sorokat: "az emberi élet abszurdumainak
egyáltalán nem kell valószerűeknek lenniük, hiszen ezek az események.
végül is a valóságban megtörténtek, így önmagukbanvéve - igazak. Ez
zel szemben a művészi alkotásban - ha azt akarjuk, hogy igaznak tűn

jenek fel - a valószínűségeket kell színlelnünk. Ha viszont így megőriz

zük a valóság benyomásait - már nem lehetnek többé abszurdumok .. ,"
A nagy premier másnapján kezd bele másik, rendkívül vitatott da

rabj ába, a IV. Henrik-be. Pályatársai történelmi képek áttetsző szímbo
Iikáját használták. s nagy, plasztikus síkokon epikus biztonsággal mozog
hattak. De a pirandelloi táj a nézőt szűk, vertikális bugyrokba kalauzol
ja, s a történelmi díszköntös csak e§ magányos gondolkodó metaforá
jának ad pil1anatról pillanatra változó értelmet.

Míg odahaza vitatkoznak még rajta: lángelme-e vagy misztifikátor,
a huszas évek végének, s a harmincas esztendők e1ejének nagy európai
színházában már nincs értelme a játéknak Pirandello fantáziája nélkül,
s a publikum egyrésze magáraismer az árnyékokban, akik eddig aligha
hagyhatták el az alkimista műhely falait. Pirandello saját színházat ala
pít Rómában, s világi életében is szakít a magányos sors gyötrő agyré
meivel. Sikerei ellenére a színház úgy nyeli el jövedelmeit, mint apái
vagyonát egykor a kénvidék. Darabjainak nagyszerű alakítója, Marta
Abba, szegődik mellé. Két évvel halála előtt - 1934-ben - a Nobel-díj
koronázza világi sikereit. Szűntelenül ír, rendez, utazik, vezeti színházát,
küszködik az 'őt körülvevő fasiszta világgal, melyhez nincs - nem is le
het éppen ő neki - semmiféle köze.

Mosolygó faun-arcan egyre mélyebb ráncot vet az idő; a hetvenedik
év küszöbén fagy ki belőle az élet. Még egyszer szembenéz - kissé már
az élet s halál választóvonalán - önmagával, s elmondja mindazt, amit
a Mattía Pascal sorsa felett kétkedők számára tartogatott: "A fantázia
alighanem megtorpant volna, hogyan is merhet átrepülni a való élet té
nyeiből összetorlódott akadályokon. De ha azt látjuk, mily sok új való
színűtlenséget teremt a míndennapí élet - a képzelet élvezi saját lendü
letét, megnyugszik abban, hogy hihetetlen históriákra is képesek va
gyunk . ,. így dicsérem saját fantáziámat, mely úgy vetítette ki skrupu
lusaínak világából a valóságos élet ütközéseit. mintha valójában ez lett
volna a célja ... holott e hibákat a konstrukciós zavarban szenvedő sze
replők csíráztatták ki magukból, vagy talán valamelyik másik szereplő

oltotta be sorsuk réseibe. A maszkoknak így teljes alázattal kell visel
niük saját bűneiket, mígcsak nem meztelenítik le tökéletesen. önmagu
kat ..."

Án a rivalda, előtt a szürkeszakállas mágus: könnybelábadt szem
mel kérdi - mi az igaz: a fikció-e, vagy a valóság?

Semmi kedvem sincs hozzá, hogya kereszténységet bíráljam, de szeretném
megmagyarázni barátaimnak, melyek azok az alapvető nehézségek, amik meg
akadályoznak abban, hogy osztozzam hitükben. Az a benyomásom, hogya ke
reszténységnek az a koncepciója, amelyet a Nyugat tett magáévá, tagadása a
hegyi beszédnek ... Ezért nem vagyok keresztény, noha amikor az evangéliu
mot olvasom, kereszténynek érzem magamat.

Gandhi
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