
N A P K E L E T 

P I R A N D E L L O S Z I N P A D A . 
I. 

HIÁBA keresztelte el komédiának, tragédiának: Pirandello darabjai nem 
komédiák és nem tragédiák. Nem azok, mert hősük nem a szenve-
délyei parittyájából kilőtt, fonákságokba botló vagy gátakon szét-

zúzódó ember, egyáltalán nem az ember, hanem a filozófia. Parabolának 
nevezte egyik darabját s valóban valamenyi parabola : egy legbelsőbb lénye-
gében filozofikus iró nagy pedagógiai érzékkel színre örökített meséi. Nem 
durva, allegorizáló, tanító mesék, de bizarrul megköltött helyzetek, amelyek az 
élet egy sajátos értelmét szuggerálják. 

Hogy az életnek ez a sajátos értelme, a pirandellói gondolat, amelynél 
elvontabbal dráma még nem kísérletezett, játszott képpé színesedhessék, kettős 
metamorfózison kell átesnie. Az első átalakulás mágusa a képzelet, a másodiké 
a színpadi technika. A képzelet fogja a tételt s helyzetet költ hozzá, amelyből 
a tétel teljes pompájában s az igazság bizonyosságával bontakozhat ki. A szín-
padi technika fogja a helyzetet s úgy aprózza szét, hogy a darab minden jelene-
tébe jusson belőle egy foszlány s a néző a jeleneteken átsétálva, fokozatosan 
szedje össze és állítsa össze őket, úgyhogy miközben fölszedi, a filozófiát is 
szinte magába élje. Olyan darabok ezek, amelyek az expoziciójukkal véget 
is érnek. A parabolavoltukból következik ez. Shakespeare odavethette az első 
jelenetekben a maga helyzetét, mert e helyzetekben a tettek vihara csirázott 
s a vihar volt a dráma lelke. A pirandellói dráma azonban a pirandellói filo-
zófiát sugalló helyzetért van s minden mozgása e helyzet mozaikköveit egymás 
mellé rakó mestermunka. Mihelyt a maga helyzetét kialakította, még egy 
lépést tesz s összeroskad. Nincs értelme többé, hogy dráma legyen. 

II. 

Az ember a saját maga ketrece. Hozzá van láncolva érzékszerveihez, 
asszociációs pályáihoz, emlékképeihez, a világról csak ezeken át vehet tudomást, 
úgy, ahogy ezek megengedik. Erre az egyszerű biológiai tényre épül Pirandello 
filozófiája. Ez a filozófia a valóság alól húzza ki a gyékényt. Színdarabjai 
egy következetesen átgondolt támadás a dolgok fix jelentőségéről alkotott 
téveszméink ellen. Te azt hiszed : a fát, hegyet látod ; pedig csak a fa, hegy 
belédkerült képét. A praktikus élet nem veszi észre ezt a különbséget. Pedig 
a kettő nagyon különbözik. Hogy mennyire, meg se tudjuk mondani, mert az 
igazságot nem ismerjük. Érzékleteinkre és a benyomásra felelő ítéletre vagyunk 
kárhoztatva, s érzéklet és ítélet nem abszolut, geometrikus bizonyosság, csak 
szervezetünktől függő relatív, biológiai véletlenség. A mi hitünk a világról 
fizikai. Pirandello e fizikai szilárdság alatt nyitja föl a biológiai bizonytalan-
ság örvényeit. 

Hol vannak a mi igazságaink ? Bennünk. De mi ez a bennünk ? Mi az 
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egyéniség? Percről-percre alakuló, szétfolyó, új formákat fölvevő tömeg. Ha 
nem is egészen cseppfolyós, mint a víz, de nem is szilárd, mint a kő. Engedékeny 
anyag, melyet a sors a maga kénye szerint gyúr. Ma ez vagy? De lenn a mély-
ben hány más éned pihen s várja, hogy egy alkalmas pillanat eloldja föld alatti 
ketrecéből s fölfalja felszínénedet. Ma talán komoly családanya vagy, de nem 
alszik-e benned egy játékos, könnyelmű szerelmes. Talán csak egy lökés kell s 
megfordul a lelked, az elfelejtett lesz a valóság s a valóság a tudat alá nyomott. 
Képzelj el egy bonyolult masinát, amely a sors akarata szerint egy rúgó meg-
nyomására más és más munkát végző, másféle gép lesz, úgyhogy ugyanazok 
a kerekek egy új funkciójú szerkezet elemeivé válnak. Vagy ha nincs ekkora 
képzeleted, képzelj el egy turista evőszerszámot. Ha a turista akarja, villa, 
ha akarja, kés, ha akarja, dugóhúzó. Ilyen vagy te. 

Görbe tükör vagy, amelynek percenként nő-fogy a görbületi sugara 
s komikus igyekezettel ezekből a folyton változó képekből akarsz a valóság 
ismerete nélkül a valóságra következtetni. Már ez is abszurdum. De most 
helyezz egymásmellé másfél milliárd ilyen görbe tükröt folyton a legszeszé-
lyesebben változó sugárral s ez a beláthatatlan sok tükör az idő minden tört 
részében azt hiszi magáról, hogy az igazságot mutatja s közben nemcsak a maga 
torzítását mutatja, de száz és száz szomszédos és szembenálló tükör sokszorozza 
bele a maga szörnyképeit. S ez a másfélmillárdszorosan összevisszahatványozott 
torzítás : ez az, amit igazságnak hiszünk. Nehéz lesz-e erről az igazságról ki-
mutatni, hogy relatív? S akinek van egy kis pirandellói leleménye, nem fogja-e 
kaján örömmel rábizonyítani erre az igazságra, hogy ugyanabban a huszonnégy 
órában kétszer tótágast áll és talpra ugrik. Sőt ha igazán ügyes vagy, elgon-
dolhatsz olyan helyzeteket is, amelyek ugyanakkor kétfélekép s homlokegyenest 
ellenkező módon is magyarázhatók, úgyhogy vagy az egyik igaz, vagy a másik 
s nem tudod megmondani, melyik. Sőt két olyan embert állíthatsz szembe, 
akik ugyanazt a történetet oly antarktikusan kommentálják, hogy a kettő 
közül az egyiknek bolondnak kell lennie s te nem tudod, melyiket dugd téboly-
dába s melyikben öleld meg a gyanusított martirt. 

Az igazság labilis agyvelőcskék pillanatnyi konstellációja. A csillagos 
égbolt képe egy százfelől fujó szél alatt hullámzó tengerben. S most gondold el, 
hogy emberek közt élsz, akik kínlódnak, küszködnek, mint te s nem juthatnak 
el hozzád a maguk valóságában, csak látszatokon át. Nem az anyádat, nem 
a testvéredet, nem a feleségedet ismered, csak a látszatot, amelyet maguk 
előtt tolnak. A látszat az ember legegyszerűbb magyarázata. De ki biztosít 
róla, hogy az ember a maga valóságában is olyan egyszerű, mint látszata mu-
tatja? S miféle szívfájdalmak rejtőzhetnek egy-egy látszat mögött. Mondjuk 
egy látszat mögött, amely téged hitvány fráternek mutatna, aki eladta fele-
ségét, csakhogy jó álláshoz jusson, holott te az élet gyanútlan áldozata vagy, 
akit a felesége, a barátja is becsapott. Ezer és ezer szem mereszti rád a te lát-
szatod undorító képét s te nem tudod, mért idegenedett el tőled a világ, miféle 
halott tér támadt körülötted, mi az a titokzatos, fojtó gáz, amely száz méterre 
árad tőled, úgyhogy rögtön elalszik benne minden szív kigyúlt mécsese. (Tutto 
per bene.) 

Nagyon is bonyolultak vagyunk a mi valóságunkban. S az élet oly rövid, 
hogy nem érünk rá egymást megközelíteni, nem érünk rá egymás biológiai 
lényegét csak hozzávetőleges igazságában is megérteni. Ahogy az ember egykor 
nem győzte a tárgyakat a maguk képvalóságában róni kőtábláira, a napot 
napnak, a kecskét kecskének s megteremtette a szó, majd a betűjeleket: úgy 
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a köztudatban sem a magunk valóságában, hanem a helyettük használt jelekben 
élünk. Ez a jel a szerep. A szerep az élő, kuszált, változó ember helyett álló 
világos, állandó, észben tartható séma. De ha séma, nem szimpla ábra, nem 
elmosódó semmi dolog. Sőt az egyéniség a futó, a megfoghatatlan, a gyenge 
s a séma az erős. A szerep erősebb az embernél. Mert a szerepre a társadalom 
vigyáz. A társadalom nem emberekre, hanem szerepekre épül. Nem nyugtalan-
ságból, hősiességből, maflaságból összeállt egyénekre, hanem férjekre, orvo-
sokra, uralkodókra s legföllebb a hősre, a maflára épült. A szerep érzéseket 
temet és teremt. Csempészd az édesanyát a mostoha szerepébe gyermek mellé 
s meg fogják gyűlölni egymást. (Come primo meglio di primo.) Fogadj kedvesed 
mellé, akit nem vehetsz el, férjet s törvénytelen gyermeked mellé apá t : valódi 
férj és valódi apa lesz velük és veled szemben is. (Il piacere del onesta.) Sőt 
min alapszik maga az erkölcs is. A dolgok igazságán? Dehogy. Azon, hogy a 
szerepeink parancs szerint szuperáljanak. Aki a szerepe szabályai szerint él : 
erkölcsös. Aki az egyénisége parancsai szerint akar élni: erkölcstelen. A lelki-
ismeret se más, mint a mások belénksugárzott ellenőrzése : a figyelem, hogy 
megfelelünk-e szerepeinknek. Voltakép a legreménytelenebb, de legbámulatra-
méltóbb heroizmus is az egyéniség álláspontját védeni a szerep parancsával 
szemben. Pirandello húsz színművében egyetlen igazi hőst találtam : az öreg 
professzort, aki, hogy valami jót tegyen életében s nyugdíját ne hagyja az 
állam zsebében, elvesz egy teherbe került lányt a gyerekével, sőt az állástalan 
gavallérjával együtt, hogy az apja legyen. A fiatalurat a gondos rokonok 
elválasztják az asszonytól, el is jegyzik mással. Az öreg tanár ahelyett, hogy 
örülne, hogy a fölszarvazott férj szerepétől megszabadul, maga megy a hűtlenért 
s a közönség gúnyzáporában hozza vissza a feleséghez, mert hisz a felesége, 
neki leánya, akinek a boldogsága a szívén fekszik. 

De akármilyen tragikusnak tűnik fel a szerepnek ez a bolond túlsúlya 
az emberi tartalom fölött, néha mégis a szerep az ember mentsvára s olykor 
a látszat mögött óvhatjuk meg a szívünket. Pirandello csak elvétve biztatja 
hőseit, hogy a látszat ellen föllázadjanak. Sőt alig áttűnő iróniával azt ajánlja : 
sáncoljuk el magunkat a szerepünk mögött, ragaszkodjunk a szerep merev 
formáihoz, így védhetjük meg magunkat leginkább váratlan elgázolások ellen. 
Az öreg férjnek például az a kötelessége, hogy fiatal feleségére rázárja az ajtót. 
Ha az udvarló az ablakon bemászik, nem köteles tudomásul venni. Ő megtette 
a magáét és senki sem vághatja a szemébe, hogy pipogyán fölszarvaztatta 
magát, hisz bezárta az ajtót. S lássuk, mi történik, ha valaki a maga igazság-
szomját közbefúrja? Csak próbálja meg tisztázni a helyzetet: elég, hogy a 
gyanúnak testet adott s a szegény öreg viszonylagos boldogságát máris össze-
törte. (Il beretto a sonagli.) 

Életünk látszatok szövevénye : olyan trambulin ez, amelyről bátran 
elugorhat az utolsó gondolatakrobata is s az egész szellem beleröpülhet a 
valóságtagadás űrjébe. Ha nincs, vagy nem ismerhető meg az igazság, miben 
különbözik a kikoholt fikció, a csinált szerep az élet kitermelte szereptől s 
magától az élettől. Mindenik immaginárius, a föltételezett valósággal egyik 
sem hozható közös nevezőre. Nem szabad-e a fájdalomnak s a képzeletnek 
önmaga vigasztalására vagy mulattatására szerepeket teremtenie. Nem szabad-e 
fikciókban élnünk, ahogy a bolondok élnek olykor megdöbbentő következe-
tességgel? Egy anya, aki hét évig várta a fiát s a fia meghal a karjai közt, nem 
folytathatja ezt a várakozást, annál is inkább, mert a fiú, aki elment, nem is 
hasonlított ahhoz, aki a karjai közé tért meghalni. (La vita che ti diedi.) S a 
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bolond, aki betegségéből gyötrelmes valóságra épül, nem folytathatja e tébo-
lyát most már tudatosan, szinte pajzsul forgatva az élet ellen (Enrico IV). 
Általában nem ép olyan, sőt nem igazabb élet a szerep élete, mint a kevésbbé 
élesen körvonalazott, bizonytalanság sűrűjében hadakozó egyéné? Az alak, 
akit a költő megálmodott, örökkévaló lezártságában nem inkább realitás-e, 
mint én vagy te? (Hat szerep keres egy szerzőt.) 

Ha a homoszexuálisok után az öntudathasadásban szenvedők is meg-
alakítják a maguk világszerveit, Pirandellóra valószínűleg sokan fognak hivat-
kozni. A gondolatsor, amelyet az ő drámái befutnak, egyszerre visz a téboly 
és a művészet apotheozisa felé. 

I I I . 

S most, akár egy pirandellói felvonás-vég, hadd legyek egyszer én is 
fordulatos. Hadd vallom be, hogy erről a lelkesen előadott filozófiáról nincs 
nagy véleményem. Ez a filozófia azt a kis rést feszítette mindent elnyelő szaka-
dékká, amely az ember szemébe jutó fénysugár s a retinán fényingert termő 
csapocskák közt van. Ez a rés elég ahhoz, hogy az igazságot relatívnak nyilvá-
nítsa, de sosem nyelheti el azt a tényt, hogy a dolgok a különböző agyvelőkben 
nemcsak különbözőkép, de hasonlóan is tükröződnek s ép ez a hasonlóság az 
érzékletek értékelésének, az igazság fogalmának a biológiai alapja. Ám legyen : 
az igazság nem álló huzal, de rezgő húr, csakhogy ennek a húrnak feszültsége 
van, amely nem engedi, hogy bizonyos kitéréseknél tágabbakat végezzen. 
A pirandellói filozófia türelemre és kíméletre indít, de alig több szellemi görög-
tűznél, amely csak más színt ad a világnak, de nem más értelmet. 

Nem is ez a filozófia Pirandello érdeme, hanem az a művészet, amely 
ezt a filozófiát színdarabbá öltözteti. Sajátságos naiv és groteszk fantáziával 
válogatja ki a tételei demonstrálására szolgáló mutatóábrákat. Aki ezeket 
a mutatóábrákat megszerkesztette, abban volt valami a hajdani művészek 
primitív furfangosságából és merészségéből. Mik ezek a mutatóábrák? Hely-
zetek. Pirandello bámulatos gondossággal épít föl helyzeteket, amelyeknek 
a valószínűségét a valószínűségszámítás sem tudná elég kis számmal kifejezni 
s amelyeket mégis el kell fogadni. Esetek, amelyek nem történnek meg, de 
megtörténhetnének s ez a feltételes mód a nagyítólencse, melyen át a fixnek 
hitt dolgok körvonalait folyton hullámzó, szinte groteszkül duzzadó és apadó 
vonalnak láthatjuk. Az egyéniség szétfolyó, az igazság megközelíthetetlen, 
a szerep erősebb, mint az ember, látszatokon át élünk : olyan igazságok ezek, 
amelyek a mi mindennapi életünkben is megfigyelhetők, de Pirandello nem 
pepecsel a mindennapokkal, neki a mindennapok nem elég szemléltetők. 
Teremt egy fantasztikus életet, alakít egy lehetetlen helyzetet, amelyben ezek 
az apró tényecskék óriásivá nőnek. Nagy pedagógus-raffinéria lappang ezekben 
a helyzetekben s tagadhatatlan, hogy Pirandello tételeinek ezek a szemünk 
előtt végzett kísérletek a lehető legjobb bizonyításmódja. Lássunk néhány 
ilyen kísérletet! 

A bebizonyítandó tétel: az egyéniség többrétű, bizonytalan. A következő 
történetet találja ki. Egy férfi boldog, játékos házasságának néhány esztendeje 
után csődbe jut. Külföldre szökik s otthagyja feleségét és fiát. Az asszonyt 
egy ügyvéd-tisztelője nagylelkűen kihúzza a hinárból s vadházasságban él 
vele további tizenöt éven át. Tizenöt év mulva visszatér a meggazdagodott férj. 
Nem kíván semmit, nem akarja a kialakult helyzetet megzavarni, de a fiú 
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az apja mellett érzi a helyét. Magához kell vennie s a raffinált fiú betegség 
ürügye alatt az anyját is odacsalja apja vidéki birtokára. Csak egy hetet töl-
tenek együtt, de ez a hét is elég, hogy a férj fölszakadt szerelmében az asszony 
is visszaalakuljon első házassága játékos gyermekévé. Két egyéniség alakul ki 
benne, az első és a második házasságbeli, kettő közvetlen egymás mellett és 
egyszerre s maga sem tudja, melyik az igazi. (La signora Morli una e due.) 

Az igazság relatív, sőt bizonyos helyzetekben el sem dönthető, mi az 
igazság. Pirandello kieszeli a Cosi e, se vi paret. Egy vidéki városkában titok-
zatos család telepszik le : egy férj, aki bírósági hivatalnok, a felesége, aki sohsem 
hagyja el lakásukat s az asszony anyja, aki a fiataloktól különválva él s leányával 
csak az olasz udvarok földszint és emelet közt mozgó kosárkáiba dobott leve-
leken át érintkezik. A férj így magyarázza meg a helyzetet: Az első felesége 
meghalt. Az anyósa az ő első feleségének az anyja. Lánya halála után bús-
komor lett, de amikor egyszer az ablakon kitekintve, veje karján a vő második 
feleségét pillantotta meg, azt hitte, a leányát látja s az öröm váratlanul meg-
gyógyította melankóliáját. Hogy vissza ne essen, meghagyták hitében. Persze 
nem engedheti a felesége közelébe s csak négy emelet távolságból érintkez-
hetnek. Az anyós ezzel szemben ezt állítja : A túltemperamentumos fiatal férj 
elől szanatóriumba kellett dugnia a lányát. A férj azt hitte, az asszony meghalt 
s amikor visszahozták, nem ismerte föl s csak mint második feleségét volt 
hajlandó visszavenni. S most ő híreszteli az anyósáról, hogy bolond, csak azért, 
mert a lányát lányának tartja. Egyikük nyilvánvalóan bolond. De melyik? 
A kisváros publikuma két pártra oszlik. A család régebbi tartózkodási helyét 
nyomtalanul elsöpörte a földrengés, az asszony pedig, aki az egyetlen hiteles 
forrás, az egyik iránti kíméletből nem mondja meg az igazságot. 

A szerep szinte borzalmasan eltorzítja az emberi érzést. Egy elzüllött 
asszony sokesztendei kóborlás után öngyilkos lesz. A gyóntatója betegágyához 
sürgönyzi a férjet, aki neves professzor s nemcsak megmenti az asszonyt, de 
vissza is akarja adni régi helyét a családban. Csakhogy a lányuk úgy tudja, hogy 
az anyja meghalt s vétek is volna egy ilyen anyával fertőzni a halott anya 
emlékét. Mint második feleségét veszi vissza az asszonyt. A lány gyűlölettel 
fogadja. Gőgösen tüntet az édesanyjának szóló gyászban. Az anyai szeretet 
hiába akarja megpuhítani, a mostoha szerep nemcsak a lánya szemében, de az 
ő szívében is fixálódik s győz a vér valóságán. (Come primo, meglio di primo.) 

Az erkölcsöt, mint a szerep parancsát a L'uomo, la bestia e la virtu pom-
pás helyzetében figurázza ki. A hajóskapitány-férj nem akar feleségétől több 
gyereket, ezért, valahányszor hazatér tengeri útjáról, a legapróbb ügyből is 
óriási csetepatét csap, csakhogy a feleségével összezördülhessen. Az asszony 
a fia tanárával kárpótolja magát s másállapotba esik. Három ember áll a tra-
gédia partján s mindez miért? Mert a férj szerepe nem működik. Mi a szabadu-
lás? Rá kell kényszeríteni a férjet, hogy teljesítse erkölcsi kötelességét. Az asz-
szonyt kokottá pingálják, a férjjel izgatószert tartalmazó süteményeket etetnek, 
csakhogy meglóduljon benne a leállt szerep. S mihelyt működik, biztosítva 
van az erkölcsi látszat, ami, Pirandello filozófiájában, maga az erkölcs. 

A szerep védőbástyavoltát viszont az unosuntalan szerelemre lobbanó 
fiatalember bölcs öngáncsa bizonyítja, akit hűtlenül otthagyott jegyesének 
a vőlegénye csaknem a másvilágra küldött. Hogy védje meg magát újabb 
vőlegénységek ellen? Elvesz egy jelentéktelen kis macskát, akibe nem szerethet 
bele, de arra jó, hogy férjjé, férjszereppé tegye s mint ilyet, elüsse a vőlegény-
szerep kellemetlenségeitől. Néhány hónap mulva persze új szerelemre lobban, 
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újra eljegyezkedne, de a házasság köti s hiába kapálózna, ő maga fogta le 
okosan, jóelőre a kezét. (Ma non e una cosa seria.) A szerep mögé bújik el utolsó 
percben az a férj is, aki feleségével csak a nevét osztja meg s a férji szerep 
burkának a tiszteletére szorítkozik. S ez a bölcs óvatosság lesz a visszavágó 
fegyvere. A felesége lakásába éjtszaka dorbéz emberek hatolnak. Az asszony, 
csakhogy férjének kellemetlenséget okozzon, noha a szeretője a szomszéd szobá-
ból hallgatta az inzultust, a férjtől követeli, hogy elégtételt vegyen. A férj 
vállalja a szerepet. Kihívja a sértőt, hiszen csak a férj hívhatja ki, de a rend-
kívül súlyos feltételekkel vívott párbaj reggelén a szeretőt küldi a halálos 
pisztoly elé, mert vívni az asszonyért: az a szerető dolga. 

A fikció, a maga reálisnál-reálisabb valóságában, a «Hat szerep keres 
egy szerzőt»-ben testesül meg. Ez a darab a legösszetettebb és legfeneketlenebb 
Pirandello-darab s egyszersmind a legszebb drámai Ars poetica. Egy művész-
agy elvetélt hőseinek a tragikus harcát érzékelteti, hogy a sorsukban rejlő 
tragikus szálakat drámává fonják. Hat elgondolt s még nem fixált szerep 
tolakszik a színház délelőtti próbájára, ráveszi a színigazgatót, hogy darabbá 
fogja őket s ebben a három felvonáson át húzódó sikertelen kísérletben nagyszerű 
dialektikával bizonyítja, mennyivel erősebb valóság a költött alak, mint az 
élő ember. 

Talán az egyetlen Pirandello-dráma, ahol a dráma fejlődése nem a meg-
szokott. A teremtő lélek káosza válik itt drámává, egy megírandó darabnak 
lesz szemlélője az író s ez a szemlélődése az új darab. A tipikus Pirandello-
dráma egy élesen körülírt helyzet kialakulására tör, a pillanatot is érezzük, 
amikor ez a helyzet kialakul. Olyasféle megkönnyebbülést érzünk, mint amikor 
egy keresztrejtvény utolsó talányos szavát is megoldottuk. Örülünk, hogy 
mégis csak sikerült ennek az előttünk brillirozó művész-matematikus fantá-
ziának a maga kutyaszorítójába terelnie az életet s ott rábizonyítania választott 
tételét. S a helyzettel együtt eljutottunk a pirandellói hasadáshoz is, amely, 
akárcsak a régi dráma, ember és külvilág, ember és önmaga közt nyílik. Csak-
hogy a pirandellói hasadás mástermészetű. Ott az ember lelkierői hasonlanak 
meg egymással s az ember a világgal. Pirandellónál a valóság a valóság burkával, 
az ember a róla alkotott képpel, a forma a tartalommal. A hasadás oka nem 
az ember akarata, a világba bele nem férő szervezete, hanem a szellemi élet 
egyetemes tehetetlensége. Sorsdrámák ezek, ahol a sors homlokán ez áll: 
Nincs megismerés és nincs megértés. 

IV. 
Csakhogy a pirandellói helyzetek nagyon is sématikusak, a darabból 

kihámozva nagyon is elvont agyjátéknak tűnnek fel. Pirandello legerősebb 
oldala az az ékszerész-művészet, amellyel ezeket a kirívó helyzeteket az életbe 
foglalja s a legnagyobb valószerűségek tokjából szinte észrevétlenül fejti ki. 

Két emelete van a pirandellói drámának, a való és a bizarr, az élet és 
a filozófia emelete, ahogy a shakespearei drámának is két emelete volt, egyik 
a hősök, másik a nép és a bolondok számára. Csakhogy itt nem a jambus hirtelen 
elakadása vagy fölcsendülése jelenti be a hangváltást, hanem szinte észrevétlenül 
emelkedik a földszint az emeletbe, úgyhogy nem is érezzük azt a diszkrét 
liftet, amely az elhihetőből a hihetetlenbe, az életből a filozófiai ábrába visz. 
Egyszer csak benn vagyunk a pirandellói kísérlet légürterében, ott gubbasztunk 
a csodálatos üveggömbben s nem szabadulunk, amíg a kísérlet le nem , folyt. 
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Ha a pirandellói dráma külsőségeiben is olyan sémaszerű volna, mint lényegé-
ben, senkinek sem lenne türelme végigülni. De ép az a varázsa, hogy a séma 
mily észrevétlen emelkedik ki a valószerűség mögül s az élet valódi összefüggé-
seinek az illuzióját mily sikerülten óvja meg az utolsó pillanatig. 

Az első felvonás a helyzettől többnyire egész távol indul. S noha mindig 
a leghosszabb, alig több, egy előkészítő preludiumnál. Fölényes realizmussal 
fölvázolt miliő fogad : egy szerkesztőség bolond összevisszasága, egy tanára 
fejére nőtt osztály, egy penzió mindenki-mindenki ellen társasága, eldugott 
kisvárosok pletykaszalónjai. Az emberek is, bár kissé matricaszerűek s szélükön 
még ott fityeg a hozzájuk nyesett papír, mulatságosak és óvatos részletességgel 
fölrajzoltak : otromba vidéki hölgyek, akik betolakodnak zárt rokoni eskü-
vőkre, facér patikusok, akik órákat eltraccsolnak egy csésze kávéért, szoba-
asszonyok, akik fölháborodnak, ha agglegény lakójuk kisasszonyt fogad, de 
mézessé édesednek, mihelyt kiderül, hogy a kisasszony a legutóbbi öngyilkos-
sági botrány hőse. Ami élet és humor van a pirandellói drámában, itt gyűlik 
meg az elején. De ez az élet és ez a humor nem azért szólal meg, hogy befejezze 
a maga mondatát. A pirandellói első felvonás ugródeszka, amelyről a darab 
a filozófiába szökhet. A megpendített miliővel, a fölvonult «karakterisztikus» 
alakokkal alig akad többé dolgunk. Gyanútlan környezetből kell a szerzőnek 
elindulnia, hogy eleinte csak megpengesse a maga immaginárius zeneszerszámát, 
majd egészen azon játszon. Eleinte elfogadható helyzet és elfogadható emberek 
merednek ránk s csak lassan válnak ki a realisztikus alakok közül a válasz-
tottak, akik a pirandellói tétel kinyilatkoztatásához szükséges alkatot hordják. 
Fantasztikus sorsok hányatottjai, súlyos pszichológiai dilemmák magvát 
hordozzák : érzékeny, züllött, magukra kárhozott asszonyok, a világból kizárt, 
bolond, két élet közt meghasonlott férfiak s mindenekfölött a pirandellói hős : 
a minduntalan visszatérő, ösztövér, ideges, hevesen replikázó, az életet és való-
ságot támadó, fikciókba menekedő férfi, akit kis túlzással a modern ideg-
embernek is nevezhetünk. S amint ezek megjelennek, amint ezek előhozakodnak 
a maguk bajával, egyre inkább legesztikulálnak mindenki mást a színpadról, 
egyre inkább maguknak könyöklik ki a teret. A második felvonás már egészen 
az övék. Megértünk rá, hogy csak velük foglalkozzunk, már kibírjuk a mont-
blanci atmoszférát, amely meggyötört homlokuk körül terjeng s lassan meg-
értjük a helyzetet is, amelyet a világirodalom legkínosabb dialógusaiban végre 
elénk tálalnak. 

A pirandellói dráma érdekes. Attól a pillanattól, amikor a kialakítandó 
helyzet első mozaikjait a kezünkbe adta, rátapadunk a színre s a fáradtság 
sem szakíthat le róla. Nem hat meg és mihelyt elemébe ér, igazán nem is mulattat, 
de elejétől fogva foglalkoztat. Az agy feszülten kénytelen figyelni, nehogy egy 
szót is elveszítsen, mert talán ép annak a szónak a madzagán csügg a dráma 
kulcsa s talán ép abból a szóból tudja meg, mért fizette a beléptidíjat. Kínosan 
érdekes ez a dráma. Jelenetek, amelyekben egyetlen részletdolgot kellene meg-
tudnunk, szinte türelmetlenítőn elhúzódnak. De talán ez a kínosság a leg-
nagyszerűbb a pirandellói drámában. Az emberek szédítő távolságokból kiál-
toznak egymás felé. Mintha a Mars, Jupiter és Uranus vitáját hallanám, amint 
beláthatatlan tereken át reménytelenül s egyre lázasabb makacssággal hebegik 
a maguk igazságát. Nem hiába adta egyik drámájának a Mások igazsága 
címet, a jelenetek legapróbb porcikáit is áthatja ennek az egyetemes kifejez-
hetetlenségnek az érzése. A pirandellói hősök nem értethetik meg magukat, 
mert csak látszólag beszélnek egy nyelven. Mindenik magában elfogult, minde-
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niknek a teste más elemekből álló, más molekulából épült. Vakok, süketek és 
némák, akiknek elölről kell megtanulniok a jelváltást, csakhogy egymásba 
hatolhassanak. Innét a darab csodálatos kettőssége : az egész szín csupa olaszos 
élénkség, heves magyarázkodás s az emberek hallatlan nehezen tudnak közös 
alapra jutni s ez az alap is csak pillanatnyi. Ezerszer egymásba rágják a maguk 
érveit, az író is ezerszer belénk rágja a magáét, míg végre kibontakozik a szerep-
lők igaza s nagynehezen az íróé is. Fokozza ezt a távolságteremtette kínosságot 
az írói szándékosság. Egy pillanatra sem fordítja a szerepek szavait felénk, 
mindig csak egymás ellen. Olykor szinte szívesen látnám a régi görög drámák 
hírnökét, aki mindent szép sorjában elmesél, annyira egy kihallgatott társalgás 
benyomását teszik, amiket itt hallok. Véletlen szavakból kell kikaparnunk, 
ami a legfontosabb. Ha a téma filozofikusan absztrakt, a beszéd szinte túlzottan 
élethű. S ez a kínos élethűség, ez a gyötrő érdekesség : a pirandellói színpad-
technika. 

Bűvészet az, ahogy Pirandello a kialakult helyzetig, a darab kritikus 
másodpercéig hág. Egy matematikus ész bravúrja. De mihelyt elkészült a 
mutatvánnyal, mihelyt átugrotta a filozófia lécét, elernyed. A kialakult helyzet 
többnyire annyira dilemmaszerű, hogy igazában meg sem oldható. Vagy mit 
csináljunk az asszonnyal, akinek két egyénisége támadt. Mit csináljunk a 
férfival, aki megoszlott imádott felesége és gyűlölt szeretőjétől született gyer-
meke közt. Mit csináljunk a hat szereppel s a férfival, aki megnősült, hogy 
el ne jegyezhesse magát. Bizonyosan találunk a drámának véget. Az asszony 
visszatér kisebbik gyermekéhez. A szeretőtől elvesszük a férjünk gyermekét 
s az eljegyezkedő ifjú beleszeret óvszer-feleségébe. Voltakép azonban Pirandello 
nem azért írt drámát, hogy befejezze ; inkább azért, hogy ne lehessen befejezni. 
Aminthogy van is egy drámája, amelyet két vagy három felvonásban írt. 
A dráma kulcsdráma s a szerző a felvonások közti intermezzókban a publikumot 
mutatja be, amint a darabon vitatkozik. A második felvonás utáni szünetben 
kitör a botrány, úgyhogy a darabot nem lehet folytatni. Igaz, nem is kell, 
mert a darab életbeli hősei a folyosón kibékülnek. 

Nagy és játékos virtuozitás köt le a Pirandello félig ironikus, félig tragikus 
filozófiája mellé. S ha nem is hisszük, hogy az ügyesség a dráma lelke s nem a 
legkedvezőbben gondolkozunk is a dráma pirandellói válfajáról, mindig imponál 
az a szellemi elevenség, az az igazi színpadra termett hév, amely ezekből a 
darabokból árad. 

De üljünk bele az ő római színháza valamelyik ingyenzsöllyéjébe s 
nézzük, mit ad ! 

V. 
Tizenegyedik századbeli trónteremben találod magad. Három bolondos 

középkori lovagot látsz, akik egy negyediken, aki nyilván jövevény, nagy-
szerűen mulatnak. A jámbor azt hitte, hogy a francia IV. Henrik udvarában 
vállal szolgálatot s elképed, hogy ötszáz évvel előbb találja magát. A pajzán 
diskurzusból lassan kivesszük, hogy valaki mellett, aki IV. Henriknek képzeli 
magát, ez a három ifjú játssza a titkos tanácsos szerepét s az újonnan jöttnek 
kell a negyedik, elhunyt ál-tanácsos szerepét betöltenie. Az öreg lakáj, Giovanni 
vet véget a középkori pózaikban bolondozó fogadott tanácsosok játékának. 
Jelzi, hogy vendégek jöttek, akik beszélni akarnak IV. Henrikkel s amíg meg-
felelő jelmezbe bújnak, az áltanácsosnak kell a beteget hálószobájában 
visszatartania. Csakhamar megismerjük a vendégeket is. Öten vannak. Nolli 
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márki, az őrült unokaöccse, aki ezt az egész magánszínházat fenntartja, Frida, 
a jegyese s Matild asszony, Frida anyja, akit nyilván egy hajdani szerelem 
emléke fűz IV. Henrikhez, Belcredi, az asszony ostoba szeretője s egy orvos, 
akinek meg kell vizsgálnia, mennyiben igaz a beteg elhunyt nővérének az a 
hiedelme, hogy a beteg gyógyulóban van. A diskurzus IV. Henrik és Matild 
toszkánai grófnő képei előtt indul meg. A két egészen modern kép kirí a közép-
kori környezetből. Matild asszony izgatott elbeszéléséből megtudjuk, hogy 
ez a két nap őt és a beteget ábrázolja s az előtt a szerencsétlen karneváli lovag-
lás előtt készült, amelyen IV. Henriket, aki szinte beleette magát történeti 
szerepébe, a ló levetette. A lovas a tarkójára esett s amikor ájulásából föl-
ocsúdott, IV. Henrik pózát szavalta tovább. Eleinte azt hitték, komédiázik, 
de a komédia tébolynak bizonyult. Azóta húsz esztendő telt el s a karneváli 
lovag az őrültek kísérteties színészi erejével éli tovább karneváli maszkját. 
A vendégek is csak középkori jelmezben merészkedhetnek elé. A doktor a 
cluny apát csuháját ölti fel. Matild asszony IV. Henrik feleségének az anyját, 
Adelaidet játssza, okvetetlenkedő szeretője pedig mint az apát kísérője kerül 
a császár színe elé. IV. Henrik a Canossa előtti darócban fogadja vendégeit. 
A jelenet értelme az, hogy a megtört császár Adelaide közbenjárását kéri. 
Engesztelje ki VII. Gergely pápát s járja ki, hogy a színe elé bocsássa. De ezt 
a felszint-jelentést százféle célzás, kitörés szaggatja keresztül. A szavak mögött 
mélyebb értelmet érzünk, de nagyon is keveset tudunk ahhoz, hogy ez az 
értelem megvilágosodjon. Föltűnik az a hirtelen gyűlölet, amellyel IV. Henrik 
Belcredire támad. Ráfogja, hogy ő Pietro Dammini, a püspökök egyike, akik 
anyját megrágalmazták. Ismételten visszatér erre az állításra s ugyancsak 
megszorongatja a hebegő emberkét. Másrészt Matild asszony festett haján át 
kifejti a maga szerepfilozófiáját. Mindnyájan festjük magunkat, a szerep 
kedvéért festjük, amelyet játszunk. Őneki most az a szerepe, hogy Canossát 
járjon, de holnap ugyanoly tökéletesen játssza el a pápaletevő dölyf szerepét. 
A szerep köt mindnyájunkat. A kép a mi tragédiánk s itt rámutat a falon 
függő karneváli képre, amelyről csak egy felvonással odébb tudjuk meg, hogy 
mennyire a ketrece, a tragikuma. Az egész diskurzusból azt gyanítjuk, hogy 
pápa, Canossa őrgrófnő csak felszín szavak, amelyeken át egy mélyebb jelentés 
sugárzik. Erre vall az a mély meghatottság is, amellyel a felvonás végén Matild 
asszonytól elbúcsúzik. 

A dráma felében vagyunk s még csak azt tudjuk, hogy egy szerencsétlen 
beteg húsz esztendő óta császárkodik. Ám bizonyos, hogy a dráma valami mást 
akar mondani. Ez a felvonásvégi, aránylag nem is hosszú jelenet egy mélyebb 
rétegbe, nagyobb titkokba villantott, amely fölött a jelenet szereplői is tör-
hetik az eszüket. Matild izgatottan bizonykodik, hogy a beteg fölismerte őket. 
Miért fordult oly haraggal volt vetélytársa ellen? Honnét tudta, hogy neki 
valamikor barna haja volt? Az meg, hogy a szemébe nézett, minden kételyét 
eloszlatta. Az orvos viszont úgy magyarázza a beteg viselkedését, hogy a tév-
eszmék szigorú szövete bomladozóban van. Már csak egy lökésre, az időt 
éreztető nagy lökésre van szüksége, hogy a húsz év előtt megállt óragép meg-
induljon. Mi lesz ez a lökés. Csak annyit veszünk ki, hogy a toszkánai Matildnak 
fölöltözött Frida, aki bámulatosan olyan, mint az anyja volt húsz év előtt 
s az ugyanabba a jelmezbe bujtatott húsz év előtti anya, egyszerre jelennek 
meg váratlanul a beteg előtt. A doktor így akarja az idő távolságát éreztetni 
s visszarántani a beteget a jelenbe. Előbb azonban el kell búcsúznia IV. Henrik-
től, hadd higyje, hogy senki idegen sincs a házban. A búcsúkihallgatáson Matild-
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Adelaide és az apátdoktor vesznek részt. A jelenet az első felvonásbelihez 
hasonló. A pápához küldött üzeneten át azonban most meg élénkebben üt 
keresztül a szív szívhez szóló jaja, mellyel Matildnak a vállalt szimbólumokon 
át ifjúságát és boldogtalanságát elsiratja. A jelenet végén a helyzet megért 
egy nagy leleplezésre. S csakugyan, alig fordultak ki az ajtón, IV. Henrik 
fölkacag : bohócok, bohócok! kiáltja s az áltanácsosok lassan örömbe olvadó 
bámulata közben megtudjuk, hogy a bolond nem bolond. Nem bírja tovább 
tartani a titkát, mert mégse járja, hogy ez az asszony a szeretőjével merész-
kedik elé. Pedig boldog, aki bolond. A bolondnak mindent lehet, a maga-
választotta világban él, nem kötik a realitások, a csordaérzéssel és csorda-
gondolkozással szemben ő egyénin érez és gondolkozik. Mert kegyetlenek 
a csordahiedelmek. S jaj annak, akit egy nap eltalál egy szó, mint ő is, 
a bolond. Hát igen, ő bolond volt. De elébe is térdepeltek. Annak a világnak 
az öltözetében jöttek hozzá, amelyet ő álmodott maga köré. Persze most, 
hogy leleplezte magát, mindennek vége. De egyszer még eljátssza velük, kísérői-
vel a császárt, amint este mécsfénynél bizalmasaival filozofál. Fölcsavarhat-
nák a villanyt, de nem engedi. Hozzák csak a mécset, hisz a játékot, a szerepet 
önmagáért kell szeretni. S a barátruhában bejövő, mitsem sejtő Giovanninak 
még mint IV. Henrik diktálja le a pápa elleni dekrétumot. 

Már csak egy egész kurtácska felvonás van hátra s még mindig nem 
értünk semmit. Miért játszotta a bolondot, ha nem az. S miért attól a 
perctől, hogy a lóról lebukott? A harmadik felvonás mindent megvilágít s még 
hozzá is ad valamit, ami a drámát csaknem igazi tragédiává fokozza. A máso-
dik felvonás a trónterem melletti helyiségben játszott. A császárnak, ha a 
hálószobájába akar jutni, át kell mennie a tróntermen. Itt a két festmény 
helyébe a Matildnak öltözött Fridát és a IV. Henrikké öltözött Nollit állította 
a doktor. A lány megszólítja a sötét szobán áthaladó IV. Henriket, akit ez 
a megszólaló kép leírhatatlan izgalomba ejt. A lány segítségért kiabál. A jegyese 
mellé ugrik s köré özönlenek a többiek is, akik ép e jelenet lefolyása alatt tudták 
meg a kísérőktől az igazat. Izgatott párbeszédek keresztezik egymást, jelenet, 
ahol mindenki máskép fogja föl a helyzetet, de végre is kibontakozik a tény: 
IV. Henrik tizenkét éven át csakugyan bolond volt. Tizenkét év után váratlan 
meggyógyult. De mit ért az egészségével? Miféle választása maradt? Vissza-
menjen az életbe, ahol a gonosz barátok, köztük Belcredi, aki azon a gyászos 
lovagláson a lovát megugrasztotta, rég elfoglalták a helyét, elszerették, akit 
szeretett s minden szem azt szikrázza felé : bolond. Inkább tovább játszotta a 
szerepét s élt abban a környezetben, amelynek a föltételeit ő maga választotta 
meg. A helyzetet tökéletesen értjük. De még egy jelenet következik, amely az 
egész dráma titkos mondanivalóját szinte összegezi. IV. Henrik előtt ott áll a 
két maskara: a húsz év előtti és a mai Matild. A maihoz semmi köze, de a húsz 
év előtti Frida, az az övé. Hisz ő maga is a húsz év előtti, őt húsz év előtt le-
fixálta a téboly, őbenne Frida él. S ahogy előtte áll az ő testet öltött álma, 
a szerep, melyet nyolc éven át játszott, elragadja. Magához öleli Fridát s 
amikor el akarják tépni tőle, mint IV. Henrik ripakodik volt tanácsosaira : 
Fogjátok le őket. Már megint a császár ő s ha Belcredi ráront, ő gondolkozás 
nélkül kardot ránt s a hasába döfi. IV. Henrik megteheti. Nem bolond, de az 
esztendőkön át játszott szerep erősebb volt nála, leigázta őt, bűntettet követett 
el, amely arra kényszeríti, hogy örökre belerögződjön szerepébe. S igazi pi-
randellói igazságtagadással még az utolsó jelenet is kétfélekép magyarázható. 
Belcredi azt ordítja : Nem őrült! Nem őrült ! Ő ravasz orgyilkosnak tartja 
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merénylőjét. Az orvos egy előbbi figyelmeztetésére céloz : Megmondtam, 
ő úgy látja, egy világos perc után a téboly szállt vissza betegébe s azt hiszi, 
nem lett volna szabad fölizgatni. A darab azzal végződik, hogy IV. Henrik 
megrémülve a saját fikciójától, amely gyilkosságba sodorta, maga köré kö-
nyörgi három kísérőjét s zavarodottan hebegi: Igy. Együtt. Örökké. 

A Hat szerep keres egy szerzőt mellett Pirandello legjobb darabja ez. 

VI. 
Pirandello tökéletesen írja meg, amit megír. Kritikusa hiába turkálna 

hibák, botlások után, ez a megírás a maga törvényei tükrében szeplőtelen. Mint 
minden igazi író, Pirandello helyét is az szabja meg, mire vállalkozott. Vállal-
kozásának a jellege, mérete, írói gesztusa, az igény, mellyel föllép, minden 
különösebb nehézség nélkül ékeli az őt megillető helyre. 

Nem az életet költi újjá, csak aláhúzza az élet egyik jelentőségét. Nem 
akarja a dolgok titokzatos szövevényét rekonstruálni, csak egy bizonyos tulaj-
donságukat igazolja be ügyes kísérletekben. Nem szintétikus, de analitikus. 
Az irodalmi specialisták közé tartozik, akik az élet egy árnyalatára vetik 
magukat s annak válnak szaktudósaivá. Nem nagy, primér tehetség, aki az 
egész világot gyüjti egyetlen vizióba, de boszorkányos prizma, aki a fehér 
fényből csodálatos következetességgel töri le a maga részfényét. 

Megvan benne a világból ennen művészetébe szakadó s abba elgubózó 
mesternek a bátorsága. Minden írásában ugyanaz az egyéni szellemi tartalom, 
a dolgok felfogásának az egyéni módja fejlődik tovább. Bátor akrobata. Torna-
szerére fölkúszván, nem nézi, milyen mélyen van alatta a föld, hanem végzi 
a maga gyakorlatát. Többet írt egyes színdaraboknál: drámai oeuvre-t adott. 
Munkássága teljesen kifejlett emberi gesztus, nem a legnagyobbaké, de követ-
kezetes és tiszteletreméltó. 

Sokan a színműírás új kezdetének tartják. De új művészet irtását az 
töri, aki az ihlet műfajbeli gátlásait hárítja el, úgy tágítja meg a keretet, hogy 
abban az elsődleges költőösztön szabadabban repeshet, az élet minden fölös 
tartózkodás, minden bűvészkedés nélkül ömölhet költészetté. Pirandello nem 
ilyen költő. Voltakép a tizenkilencedik század végének a kivirágzása. Azok 
közül az emberek közül való, akikben az ösztönös érzelem hiánya az agy anar-
chista játékainak teremt talajt. Szeretet és gyűlölet válogató ösztöne pozitív 
mondattá, Isten új igéjévé avatja a költőt, az elapadt szív az ész artistájává. 
Pirandello technikája is a polgári dráma virtuozitását tetőzi be. Alkotásai 
csodálatosan sokrétűek, de mégis csak egy furfangos öreg ember kedves zsákba-
macskái. A költészet, ha szűz, irtózik az ügyességtől, Pirandello az ügyesség 
netovábbja. 

Irt négy-öt darabot. Hat szerep keres egy szerzőt, Enrico IV. Cosi e, 
L'uomo, la bestia e la virtu, Ciascuno a suo modo, amelyek megállnak a leg-
jobbak közt, de ezek a darabok is csak egy játékos szellem meglepő zsákutcái 
s nem az új dráma fölpattant várkapui. 

Németh László. 
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