
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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