
K Ü L F Ö L D I K R Ó N I K A 

EGY FASISZTA DRÁMA. 
(Rino Alessi: Medici Katalin, dráma 4 felvonásban.) 

Alessi a háború utáni olasz drámairodalom egyik kimagasló vezér-
egyénisége. Il caso dott . Hirn és Il conte aquila című darabjait nagy sikerrel 
já tszot ták eddig is az olasz színházak, de a döntő sikert a két évvel ezelőtt 
előadott Savonarola című drámája hozta meg számára. A darab a firenzei 
Piazza della Signorián került szabadtéri előadásra, azon a helyen, ahol 
Savonarola legnagyobb szónoki sikereit ara t ta s ahol 1498-ban két domini-
kánus társával együtt máglyahalált is szenvedett. 

Alessi ú jabb drámájában — a Medici Katalin-ban — megint történeti 
hát teret választott mondanivalói számára. Azonban a dráma iránya és hangja 
mégis felette aktuális, mert a fasiszta dektrina középpontjában álló egyéni és 
állami érdekek ütközésének problémáját választotta témájának. II. Henrik 
francia király özvegyének, Medici Katalinnak alakja áll a dráma középpontjá-
ban, aki fia, a határozatlan és gyenge IX. Károly háta mögött tulajdonképpen 
egyedül uralkodik a kül- és belpolitikai tekintetben annyira kényes helyzetbe 
került Franciaországban. Mesteri intrikákkal, diplomáciai cselvetésekkel és 
dinasztikus házasságokkal próbálja saját , vagyis fiainak dinasztiáját a 
Habsburg és protestáns versengés ütközőpontjába került Franciaországban 
megtartani, céljai és tervei megvalósítása tekintetében nem ismer kételyt, 
habozást, ingadozást, valódi Medici, akit csak a célok és nem az eszközök 
érdekelnek. Lelkiismeretét Ruggieri, az udvari csillagjós pótolja, akinek poli-
tikai nézetei szerint «az állam érdeke, Isten érdeke. Ha az államérdek meg-
egyezik az uralkodó felfogásával, a jog máris megszületett.» Medici Katalin 
minden lépése és elhatározása előtt csillagjósához fordul, terveit vele szente-
sítteti, kételyeit általa teszi bizonyossá. Leányának, Valois Margitnak házas-
sága felől éppen úgy kikéri tanácsát, mint az udvarba érkező spanyol követ 
fogadása felől, vagy Coligny admirális ellenőrzésére. Ez a minden tervben 
közrejátszó jós bizonyos metafizikai szempontot lop ebbe a mindenekfelett 
politikai pozitivizmust hirdetni hivatot t darabba, mert megtöri a dráma 
machiavellistikus lendületét, mikor a nyers állam, de még inkább dinasztikus 
érdekeket képviselő Katalin szemét és lelkét misztikus távlatok felé fordítja 
és így bizonyos tekintetben erkölcsi önigazolásra kényszeríti, ami pedig már 
kicsit mindig az emberi gyengeség és kétely jele. Igy Katalin némikép kettős 
szerepet kap a darabban, mert Ruggierivel beszél csupán kora, vagyis a XVI. 
század nyelvén, míg fiával, IX. Károllyal szemben minden állásfoglalását 
a hideg és józan értelem vagy érdek irányítja olyan frazeológiai hangszerelés 
és érvelés mellett, mely már sokkal inkább a XX., mint a XVI. század védő-
beszédének tekinthető. Mikor Károly a protestáns Coligny mellé áll és nem ad 
anyja vádjának hitelt, hogy az konspirál ellene, Katalin élesen metsző, fölé-
nyes kacajba tör k i : «Ah a történelem iróniája — mondja. — A Mediciek mindig 
próféták ellen harcoltak és az az én fiam próféta akar lenni! Há t nem veszed 
észre, hogy a lelkiismeret szabadságát csupán azért találták ki, hogy egyesek 
e l t akar ják vele az állam fegyelme ellen lázadó becsvágyukat? Coligny áruló!» 

A dráma felépítése, hangszerelése, történeti érzékeltetése gyakorlott és 
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biztos kézre m u t a t ; tendenciája nem kirívó és kellemetlen, de mindig állandó 
és következetes. A modern állami élet válsága s a totális centralizáció felé törő 
államhatalom problematikája nyer benne irodalmi feldolgozást, az individuum 
és kellektívum konfliktusát akarja érzékeltetni a darab szent elfogultsággal — 
a közösség javára. A téma megkívánja, hogy a szereplők sok helyen «uralkodót» 
említsenek a mai «haza-nemzet vagy állam» fogalma helyett, de a beállítás és 
konklúzió sohasem hagy kétséget a tekintetben, hogy e manapság színét vesz-
te t t s arisztokratikusan csengő szó helyett napjainkban tulajdonképpen mit 
kell érteni. A teljes befejezéshez tulajdonképpen csak Mussolini alat t ju to t t 
olasz egység uralkodó szempontjai Katalinnak fiához intézett intelmeiben 
s vele folytatot t vitáiban hiánynélküli feldolgozást nyernek : «Hallgass rám, 
fiam ! Tudod, hogy Franciaországban minden hercegnek vannak hű katonái, 
csak a királynak nincsenek. A nép a hűbéreseknek engedelmeskedik, nem pe-
dig az uralkodójának . . . Mi volt az én álmom? Béke a franciák között. Hiszen 
a korona előtt nincs valláskülönbség, csak egy hitvallást ismerhetünk e l : 
Franciaország egységes hivatását. Egység ! Egyetlen a k a r a t ! . . . A Mediciek 
is kell, hogy számítsanak valamit a véredben . . . Nem elég valamit megta-
nulni, azt alkalmazni is kell t u d n i . . . Minden eszköz jó, aminek segítségével 
megismerhetjük a valóságot». S a modern vezéri és imperialista fasiszta gon-
dolat : «A népek csak annak hisznek, aki erős . . . Egy harckedvelő népnek 
ellenséget kell keresni, nehogy saját magának váljék ellenségévé . . . Minél 
több halott, annál kevesebb ellenség . . . Az uralkodó csak annak az ellensé-
gének bocsáthat meg, akit legyőzött. Hogyha a hatalmon lévő ellenségnek 
bocsát meg, elveszti a jogot, hogy az állam érdekeire hivatkozhasson». 

Ez a csöppet sem humanista eszmekörből fakadt dráma aláhúzottan 
politikai tendenciájánál és egyén feletti szempontjainál fogva felette jellemző 
irodalmi terméke korunknak. Novumot jelent azonban két szempontból is : 
tendenciózus igazságait kétségtelenül igen magas irodalmi színvonalon tol-
mácsolja a nézőnek vagy olvasónak és ezenkívül — őszinte írás. Nyers, kímé-
letlen, szinte brutális, de nem annyira beállítottságában, mint inkább világ-
és emberszemléletében. Hiszen az egyéni és közérdek ütközésének vizsgálata 
addig is kedvenc témája volt a drámaíróknak, a görög sorstragédiáktól 
Romain Rollandig alig volt igazán nagy emberi távlatokba tekinteni képes 
író, aki ezt a szempontot ne érintette volna, de különböző értékrendek vagy 
célok mérlegén mérték le az egyéni tragédiák súlyát s mivel szempontjaik 
rendszerint általánosak voltak, az értük hozott emberi áldozatok súlyát min-
dig vigasztaló módon csökkenteni voltak képesek. Romain Rolland hírés 
forradalmi drámáiban Danton, Courvoisier, Teulier a közérdek és egyéni 
igazság konfliktusában morzsolódnak széjjel, de végzetük mégsem lehangoló, 
mert az őket eltaposó erők is történelmi kihatásaikban és célkitűzéseikben 
emberiek, tehát tévedéseikben is az egyéni felszabadulás és szabadság ideáját 
hordozzák. A konfliktusnak csak a folyamata tragikus, de nem a tendenciája. 
Mikor a «Farkasok»-ban a hadisikerekért D'Oyrion-t vérpadra ju t ta tó Quesnel 
ki jelenti : «A nevem beszennyeztem, de a hazát megmentettük» — tudjuk , 
hogy ez múló epizód, helyzet-tragédia, de nem állandó cél s így inkább kivétel, 
mint szabály. Alessi drámája ezt az emberi hitet nem képes sugározni. Pedig 
a darab legizgalmasabb jelenete, — a hugonották meggyilkolására való jel 
kiadása — mesterien van beállítva. A Notre-Dame tornyában megkonduló 
harang szavában azonban nem tud juk meghallani a fellebbezhetetlen és his-
tóriai kihatásaiban esetleg szükséges végzet figyelmeztetésé temberileg és 
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történelmileg értelmetlen, fölösleges és ellenszenves Medici Katalin véres tet te, 
mert meddő és üres lélekkel áll az események mögött, Coligny-ék eretneksége 
csak ürügye a pusztításnak, de nem oka, hiszen lelkében a katholicizmus 
igazságai sem élnek eleven erővel, nem hitbeli elfogultságból türelmetlen, — 
ehhez sokkal inkább racionalista —, hanem alkalomszerűleg és merő dinasz-
tikus önzésből, amit csak igen nehezen, vagy csak igen ritkán lehetne ilyen 
mértékben az állami érdekkel azonosítani. Ennek a szinte már beteges vagy 
rögeszmés, a Mediciek között örökletes önzésnek rendel alá Katalin mindent 
és mindenkit, kalmár éhséggel és kalmár kapzsisággal tör az erkölcsi tartalom-
nélküli, tehát valójában üres sikerek felé, ezért áldoz fel pártokat, embereket, 
nemzeteket, sőt még gyermekei boldogságának meghiúsításától sem riad 
vissza. Leányát, Valois Margitot szerelmi házasságától politikai okokból 
ta r t ja vissza, néha lelkiismereti kételyekbe botló fiát Mechiavelli Il Principe 
című könyvével erősíti. Életelve: «Nem lehetünk azok, amik lenni szeretnénk. 
Azzá kell lennünk, aminek mások akarják, hogy legyünk. Az ember szere-
lemre születik és mégis öl. Tragikus paradoxon !» 

Alessi, ha merőben történelmi drámát akar t volna írni, úgy érdekesség 
és színesség tekintetében igen helyesen választotta volna meg darabja fő-
szereplőjét Medici Katalinban. A cinqecento valóban egyik legérdekesebb 
figurája volt. De irányzatos darabban mégsem jó reklám. A modern állami 
etatizmus szükségét erkölcsileg magasabban álló történelmi szereplőkkel kel-
lene bizonyítani. Medici Katalin e tekintetben sokkal inkább elriaszt, mint 
meggyőz. Ha a X I X . század még azt az elvet sem tudta elfogadni indivi-
dualista beállítottságában, hogy cél szentesíti az eszközt, hogy kivánhatnók 
a XX-tól, hogy az eszköz szentesíti a célt — valójában üres gondolatáért lel-
kesedjen? Az emberi haladás problémája tehát valójában nem az individuális és 
kollektív létformák konfliktusa, hanem az a szükségesség, hogy minden emberi 
lemondás, szenvedés vagy áldozat erkölcsileg és szellemileg felsőbb, általános 
emberi szempontok vagy érdekek jegyében történjék. A mai etatizmus tör-
ténelmi szószólója tehát sokkal inkább Nagy Péter, Frigyes vagy II. József 
lehetne, mint a tőlük erkölcsi tekintetben oly távol első Medici Katalin. 

Bár a mult században bűnnek rótták fel az írónak, ha politizál és némikép 
megszégyenítőnek is tar tot ták, manapság azonban — nyilt színtvallást sür-
gető korunkban — szinte az írói becsülethez és nyiltsághoz tartozik . . . Poli-
tikai szubjektivizmusra hajló íróknál ez hozzátartozik az ibseni értelemben 
vett önmaguk feletti ítélkezéshez. Világnézeti kérdésekben annyira feldúlt 
századunkban szinte már az objektivitás a gyanús és kételyt ébreszt az író 
hivatása vagy bátorsága tekintetében. Jobb- és baloldali értelemben tehát 
hozzá kell szoknunk az irodalomban is a politikai vagy társadalmi szempontok 
előtérbe nyomulásához, de ez a tény viszont nem menti fel a kritikust az alól 
a kötelesség alól, hogy ezentúl is irodalmi mértékkel mérjen és ítéljen. Alessi 
«Medici Katalin»-ja ebből a szempontból kiállja a próbát. Színes, mozgalmas, 
magas színvonalú darab. Jellegzetesen olasz alkotás, amelyben a régi és mai 
olasz szellem szintézise személlhető. Könnyed, szellemes, mozgékony, néha 
machiavellisztikus, de mindenekfelett mégis valószerű és életteljes. A közép-
kori olasz város-államok szelleme és életüteme tovább építve a mai fasiszta 
ideológiában. 

Sok silány import darabunk közé felfrissülést hozna Alessi drámája. 
Örömmel halljuk, hogy a kiváló Pirandello fordító Fáy E. Béla fordításában még 
az idei színi szezonban magyar színpadon is színre kerül. Pongrácz Kálmán. 


