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Török Tamara

„Egy furfangos öregember 
kedves zsákbamacskái” 

Pirandello a kortárs magyar színházban 

Pirandello drámaírói pályája sok szempontból szokatlannak mondható. Ötvennégy éves 
korában írta az első színdarabját, a Hat szereplő szerzőt kerest, majd a következő évben, 
1922-ben a IV. Henriket is bemutatták, vagyis mindössze egy év leforgása alatt írta meg 
azt a két drámáját, amelyek később világhírű szerzővé tették. Ezután – életének utolsó 
tizenöt évében – még közel negyven darabot írt. 

A Hat szereplő szerzőt keres 1921-es sikere után egész Európa nagy érdeklődéssel 
fordult Pirandello felé. Magyarországon is hamar ismert és kedvelt szerző lett: már 
1925-ben bemutatta a Vígszínház a Hat szereplő szerzőt kerest, majd Pirandello társula-
tának 1926-os magyarországi turnéja tovább növelte a szerző népszerűségét a közönség 
körében. A magyar kritikusok és irodalomtörténészek viszont furcsa bizalmatlansággal 
fogadták Pirandellót. Németh László például „egy furfangos öregember kedves zsákba-
macskái”1-nak nevezte Pirandello drámáit; Szerb Antal szerint pedig Pirandello darabjai 
„kiagyaltak és papirosízűek”2, és „mindig marad bennük, minden görcsös eredetiség 
dacára, valami banális.”3  

Az ’50-es, ’60-as és ’70-es évek magyarországi Pirandello-előadásainak kritikáiból 
az derül ki, hogy a kritikusok még ellenségesebbek lettek Pirandellóval szemben: bírál-
ták a „pesszimista filozófiája” miatt, a dramaturgiai megoldásait egyenesen elavultnak 
tartották, és többen is úgy gondolták, hogy bizonyos fiatalabb drámaírók – Dürrenmatt 
például – sokkal frissebben, korszerűbben fogalmazzák meg a létezés Pirandellót is 
foglalkoztató kérdéseit. 

A Pirandellóval szembeni kritikai értetlenség nagyjából a 2000-es évek elejéig tartott. 
A kétezres évek első évtizedétől kezdve, amikor a magyar színházcsinálókat az előadásaik-
ban foglalkoztatni kezdte a színházról való gondolkodás, a színházi tér kérdése, a színházi 
folyóiratokban sokkal szakmaibbá vált a Pirandellóról szóló diskurzus. A kritikákban 
Pirandello színháziasságára került a hangsúly; Pirandello hirtelen érdekes szerző lett, 
főként a forma terén. 

Ez volt az utolsó olyan időszak, amikor Pirandello darabjai rendszeresen szerepeltek 
a magyar színházak műsorán. A 2000 és 2005 közötti időszakban általános színházi 

1 Németh László: Pirandello színpada. In: Napkelet, V. évf. (1927. november) 11. sz. 923. p.
2 Szerb Antal: A világirodalom története, 3. kötet. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1962. 386. p.
3 Szerb Antal: i. m.  386. p.
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tendencia volt az olyan előadások létrejötte, amelyek magát a színházat, a színházi 
alkotófolyamatot is próbálták definiálni: hol van a színházi tér határa, megszüntethe-
tő-e a „választóvonal” a színész és a néző között, megváltoztatható-e a hagyományos 
színész-néző viszony – vagyis sok előadás kutatta, használta, elemezte a színházi alko-
tófolyamat résztevőinek (szerző, rendező, színész, néző, szöveg)  viszonyát. Ebben a 
kontextusban Pirandello darabjai is új értelmet nyertek; újra divatba jöttek. Nem véletlen, 
hogy több fontos Pirandello-előadás is született ebben az időszakban Magyarországon: 
például Cătălina Buzoianu román rendezőnő Hat szereplő szerzőt keres-előadása a buda-
pesti Bárka Színházban, és az olasz Stefano De Luca IV. Henrik-rendezése a Radnóti 
Színházban. De talán ehhez a tendenciához sorolható már  Ascher Tamás Katona József 
Színház-beli, 1994-es Ma este improvizálunk-előadása is, illetve az a különös, végül meg 
nem valósult kísérlet a Bárka Színházban, amikor Csányi János, a színház akkori igazga-
tója úgy akarta megrendezni A hegyek óriásait, hogy a példányban Pirandello színházról 
szóló szövegeibe beleszőtte a számára fontos, nagy színházcsinálók (Anatolij Vasziljev, 
Székely Gábor stb.) gondolatait is. 

Cătălina Buzoianu Hat szereplő szerzőt keres-rendezése esetében a magyar és a román 
színházi kultúra találkozott Pirandello szövegén keresztül. Az előadás a legfontosabb 
pirandellói kérdésekre helyezte a hangsúlyt: mi történik, amikor a színházcsinálás 
rutinjába egyszer csak betör maga az élet? Mi történik, amikor találkoznak egymással 
a „meg nem írt” szerepek, akik a kifejezés lehetőségeit keresik, és a hús-vér színészek, 
akik birtokában vannak a kifejezési formáknak, de nem mindegy, hogy mit fejeznek ki 
a segítségükkel... Az előadás – Pirandellóhoz híven – azt vizsgálta, hogy a két társaság 
„összeeresztésével” létrejöhet-e egyfajta  „színházi valóság”, és ha igen, hogyan lehet 
hihetővé tenni ezt a színpadon. 

A pirandellói szöveg paradoxona, hogy a szereplők valójában éppoly megírt figurák, 
mint a színészek, vagyis miközben Pirandello azt mondja, hogy a színháznak a meg nem 
írt valóság egy szeletét kellene megjelenítenie, a színészek nem improvizálva, hanem a 
szerző által megírt jeleneteiken keresztül játsszák el mindazt, amit átéltek. Pirandello ezt 
az ellentmondást úgy oldja fel, hogy stilizált formát teremt, illetve a rendező figurájában 
tulajdonképpen a szerzőt is a színpadra állítja – igen ám, de a saját gondolatait a színházról, 
a színház megreformálásának szükségességéről kénytelen a nem-színházi figuráknak, a 
Szereplőknek, leginkább az Apának adni, mert a színházcsináló rendező a darab logikája 
szerint inkább a színházi rutin, a konvencionális színház oldalán áll. 

Cătălina Buzoianu ezt az alapvető dilemmát azzal igyekezett feloldani, hogy magát 
Pirandellót is színre léptette – nem rejtve, mint a darabban, hanem nagyon is nyíltan. 
Néha rávetítették az író portréját a díszletre, sőt néha a színpadon is megjelent Pirandello 
és vitázni kezdett a szereplőkkel (így van ez a darab filmváltozatának Pirandello által 
jegyzett forgatókönyvében is). A rendezőt alakító Garas Dezső játszotta Pirandellót is, 
tehát az általa megformált figura maga volt a szerző, akit a szereplők keresnek, és a ren-
dező is, aki színre viheti a drámájukat. Az Apának bizonyos mondatait – főként azokat, 
amelyek Pirandellónak a nem megírt szerepekkel kapcsolatos esztétikai megfontolásait 
tartalmazzák – ő kapta meg a példányban. Ebben az értelmezésben a szereplők mintegy 
a szerző belső hangjának a kivetülései voltak, a színészek pedig a rendező eszközei a 
valóság ábrázolásához.
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A díszlet átlátszó tükrökből állt, amelyre az előadás bizonyos pillanataiban – a szerző 
portréján kívül – Pirandello kézírását, kéziratának részleteit vetítették. Paradox módon 
talán épp azt a drámát – a szereplőkét –, amelyet a szerző nem tudott megírni. 

A Hat szereplő szerzőt keres színrevitelekor mindig nagyon fontos kérdés, hogy hogyan 
kell játszani a szereplőket, és hogyan érdemes játszani a színészeket. Melyik csapat tagjai 
legyenek a hitelesebbek, hihetőbbek, „igazibbak”? Abban, hogy hogyan alakul a viszony 
a színészek és a szereplők között, illetve melyik csoportra kerül a nagyobb hangsúly az 
előadásban, kulcsmozzanat a szereplők megérkezése. Az 1921-es párizsi bemutatón, 
Georges Pitoëff rendezésében, amelyben Pitoëff az Apa szerepét is játszotta, olyan volt 
ez a pillanat, mint egy expresszionista vízió: a szereplők lentről, egy színpadi csapdából 
érkeztek, erős, zöld fény világította meg őket, és az előadás további része is elsősorban az 
ő történetükre fókuszált. A berlini bemutatón, Max Reinhardt előadásában viszont végig 
a színházról szóló diskurzusra került a hangsúly, és az előadás  egyértelmű főszereplője a 
rendező lett, pontosabban ebben a verzióban a „színházigazgató”, az olasz „capocomico” 
(társulatvezető) német megfelelője. 

A magyar színház a Hat szereplő szerzőt keres című darabot épp Reinhardt köz-
vetítésével fedezte fel: az első magyarországi bemutatók – az 1925-ös és az 1943-as 
vígszínházi előadás – példánya nem is az eredeti Pirandello-darab, hanem Reinhardt 
szövegváltozata alapján készült. A két említett vígszínházi bemutató után a harmadik 
emlékezetes Hat szereplő szerzőt keres-produkció is a Vígszínházban született meg; több 
évtizeddel később, 1983-ban, Valló Péter rendezésében. Ez volt az első olyan előadás, 
amelyben a rendező a valós színházi környezetet használta háttérként a „színház a 
színházban”-helyzet megteremtéséhez: a produkció igazi súgója segített a színészeknek 
a szövegeik átismétlésében, a színház igazi díszítői valamelyik vígszínházi előadás dísz-
letét szerelték a nézők megérkezésekor, a hangosítók ennek – a másik – produkciónak 
a zenéit készítették elő, a színészek egymás között a legfrissebb, valós színházi plety-
kákat beszélték meg. Ez az ironikus-önironikus színházi helyzet akkor és ott meglepte 
a közönséget, remekül működött, viszont – a kritikák tanúsága szerint – a Szereplők 
nagyon elvontak, kidolgozatlanok maradtak, vagyis a darab másik szintje – a Szerep-
lőké – kevéssé működött az előadásban. Azóta ezt a megoldást (hogy a színház, ahol 
az előadás zajlik, a darab cselekményének helyszíne is), annyira sokszor használták, 
hogy igazi színházi közhellyé vált. 

Cătălina Buzoianu előadása „egy színházban” játszódott, de ez nem feltétlenül a Bárka 
Színház volt, ahol a produkció létrejött. Az előadásbeli színház és a Bárka Színház közötti 
távolságot sokféle stilizációs megoldás érzékeltette: a cirkuszi bohócoknak maszkíro-
zott díszítők vagy a megkoreografált mozgással, zenére együtt érkező szereplők mind 
a színházi helyzet valószerűsége ellen dolgoztak. A színészi játék – főként a Szereplők 
esetében – eltávolodott mindenfajta realizmustól: deklamálva beszéltek, fehérre volt 
festve az arcuk, a jelmezüket pedig Pirandello kézírása díszítette...  A rendezésben mégis 
inkább a Színészekre kerül a hangsúly. A darabbeli Első színésznő játékában benne volt 
egy nagy színésznő minden arroganciája, és az őt játszó színésznő (Lázár Kati) ironikus 
véleménye is erről, aki aztán két verzióban is megmutatta az Anya fájdalmát a bordély-
házba lépés pillanatában: először hangosan eljátszotta egy szenvedélyes verzióban, aztán 
kilépett a szerepéből, és halkabban, finomabban is eljátszotta ugyanezt a pillanatot.  
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A színészek az előadás végét is két verzióban adták elő: először a pirandellói, majd a Max 
Reinhardt-féle darabvéget mutatták meg a közönségnek.   

Pirandello másik mesterműve, a IV. Henrik bizonyos értelemben szintén a színházról, 
a színészi játékról, a színház működéséről szól, bár az alapszituációjából ez kevésbé egyér-
telmű, mint a „színház a színházban”-helyzetre épülő Hat szereplő szerzőt keres esetében: 
a IV. Henrikben egy arisztokrata egy álarcos lovas felvonuláson balesetet szenved, leesik a 
lováról, beüti a fejét, és amikor felébred, azt hiszi, hogy ő IV. Henrik, a középkori császár, 
akinek a jelmezét a lovas felvonuláson viselte. Néhány évvel később meggyógyul, de – már 
ép elmével – úgy dönt, hogy tovább játssza IV. Henrik szerepét, továbbra is őrültnek tetteti 
magát. Régi szerelme, Matilde grófnő és a kíséretében érkező orvos – Matilde lánya, Frida, 
annak vőlegénye és Matilde mostani szeretője, Belcredi báró segítségével – sikertelenül 
próbálják visszakormányozni őt a normális életbe, a kísérletük tragédiával végződik: Henrik 
megöli a grófnő szeretőjét, így örök életére kénytelen bezárkózni az őrült szerepébe. 

A IV. Henrik egyfajta szintézise mindannak, amit Pirandello a színházról gondolt, 
benne van az összes olyan téma, ami Pirandellót érdekelte: az őrület és a normalitás, a 
látszat és a valóság, a színház és a valóság viszonya. A Radnóti Színház már említett IV. Hen- 
rik-előadásában – a rendező, Stefano De Luca érzékeny elemzésének köszönhetően – 
valóban nagy szerepet kapott a színház és a teatralitás motívuma, de mindez nem lett volna 
elég a darabválasztáshoz, ha nincs a társulatban olyan karizmatikus színész, aki el tudja 
játszani ezt a nehéz és bonyolult szerepet. A Radnótiban Szervét Tibor volt ez a színész.  

Pirandello IV. Henrik szerepét korának egyik legfontosabb színésze, Ruggero Ruggeri 
számára írta. Az összes magyar IV. Henrik-előadás címszerepét is egy-egy „nagy színész” 
játszotta. Elsőként Várkonyi Zoltán 1941-ben a Madách Színházban, Pünkösti Andor 
rendezésében; ez volt Várkonyi első jelentős színházi szerepe. Aztán évtizedekkel később –  
1970-ben, már a Vígszínház igazgatójaként – maga is megrendezte a IV. Henriket; az ő 
előadásában Latinovits Zoltán játszotta a címszerepet. 

Mindkét előadás egyértelműen utalt arra a korra, amelyben a produkció létrejött.  
A baloldali érzelmű, kommunista Pünkösti Andor a Madáchban nyíltan antifasiszta 
előadást rendezett, ami meglehetősen bátor színházi tett volt 1941-ben. Az előadásról 
fennmaradt fotók alapján Várkonyi egész jelenlétében, de főleg a tekintetében volt valami 
fenyegető. Pünkösti értelmezésében IV. Henrik olyan zsarnok, aki az egész környezetén 
uralkodik, és kihasználja azt, hogy senki sem meri megzavarni őt az őrületében, mert 
kiszámíthatatlanok a reakciói. A környezete retteg tőle; asszisztálnak neki, igyekeznek 
mindent a kedve szerint tenni. Ebben az értelmezésben IV. Henrik környezetének meg-
jelenítése akár a Hitlert kiszolgáló magyar politikai vezetés kritikája is lehetett. Aztán 
kiderült, hogy IV. Henrik nem őrült, csak ki akarja használni a látszólagos őrületével 
járó előnyöket. Várkonyi szerepelemzése szerint egy hazug, őrült világban az embernek 
őrültnek kell tettetnie magát ahhoz, hogy épen meg tudja őrizni a személyiségét. 

A cinikus, őrült, de normálisnak álcázott világ víziója a IV. Henrik sok színrevitelében 
visszatér azóta, és gyakori gondolat a rendezői elemzésekben az is, hogy ellentmondásos 
viszonyban van egymással az őrület és a normalitás: nem tudjuk, melyik viselkedésmód 
nevezhető őrültnek és melyik normálisnak. 

Várkonyi 1970-es előadása egy másik diktatúráról, a kommunizmusról szólt, bár itt a 
darabválasztást – a darab filozófiáján és aktualitásán kívül – nyilvánvalóan az is motiválta, 
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hogy a Vígszínház társulatában ott volt Latinovits Zoltán, akiről sejteni lehetett, hogy 
nagyszerűen fog állni neki IV. Henrik szerepe, és akinek a szerepformálásában valóban 
nagyon szerencsésen találkozott a színész és a szerep személyisége. Latinovits éppen 
abban az évben, 1970-ben szerződött vissza a Vígszínházhoz, és ekkor már a közönség is 
tudta róla, hogy nehezen kezelhető ember és színész. Bár a nézők valószínűleg szívesen 
látták volna a színész civil őrületét is a színpadon, Latinovits visszafogottan, színészi túl-
zások nélkül, ám állítólag annál nagyobb drámai erővel játszott, és valóban emlékezetes 
alakítást nyújtott.

A Radnóti Színház 2005-ös előadásának elsődleges kérdése az volt, hogy a különc 
Henrik őrült-e vagy sem. Illetve ha az, miért az, és ha nem az, miért nem az. A rendező, 
Stefano de Luca – nyilván a feszültség fenntartása érdekében – nem adott erre pontos 
választ; úgy érezhettük, hogy Henrik mindenkit átver, bennünket és a többi szereplőt is, 
és egészen a végéig nem érthetjük meg, hogy amit látunk, az a valóság-e vagy csak  illúzió. 
Stefano De Luca értelmezésében evidens volt a többi kérdésfelvetés is: ki az őrült? Az a 
férfi, aki Henrik szerepét játssza, és úgy tesz, mintha őrült lenne, viszont így megmenti 
magát az őrült világtól, vagy a többiek, akik a világ szabályai és erkölcse szerint élnek, 
de valójában sokkal kegyetlenebb szerepeket játszanak, mint Henrik – pontosabban 
mint az, aki Henrik szerepét játssza, és akinek az igazi nevét nem is ismerjük. Épp ezért 
nagyon fontos pillanat, amikor ez a férfi – már tiszta elmével – belemenekül a szerepébe 
a valóság elől, mert az őrület élhetőbb valóság lesz a számára, mint a tényleges valóság. 
Stefano De Luca értelmezésében tudatos döntés az is, hogy Henrik a darab végén örökre 
benne marad a szerepében. Tudja, hogy mivel jár, ha megöli Belcredit. De világos az 
is, hogy óriási kiábrándultság, a világ leküzdhetetlen gyűlölete kell ahhoz, hogy valaki 
meghozzon egy ilyen döntést. Nyitva marad a kérdés, hogy a szabadságot vagy a börtönt 
jelenti-e ez Henrik számára. Hiszen nincs értelme visszatérnie a világba, sőt nincs is hová 
visszatérnie: az ő értékrendje már nem érvényes; mindaz, amiben hitt, már nincs többé. 
Vagyis a gyilkosság mintegy az összegzése az őt körülvevő világ elutasításának. 

Volt azonban egy másik nagyon fontos aspektusa is az előadásnak: a színháziasság; a 
színházról beszélés szándéka. A díszlet egymás mögé helyezett függönyökből állt, a nehéz 
színházi függönytől az átlátszó tüllfüggönyig sokféle függöny sorakozott egymás mögött 
és jelölt ki a színpadon újabb és újabb térrészeket.  A díszlet tehát eltávolodott minden-
fajta realizmustól; a függönyök azonnal a színházi helyzetet juttatták az eszünkbe, direkt 
és indirekt módon is utaltak a színházra, és segítettek értelmezni a „színház a színház-
ban”-helyzetet. Valójában nagyon „pirandellói” díszlet volt ez. A függönyök ugyanakkor 
IV. Henrik tragédiájának sokrétűségét is sugallták, és a szerep  eljátszásának mélyebb 
rétegeire is utaltak: Henrik mikor őrült, mikor nem őrült, és valójában ki az őrült?  
A színháziasság gondolatát az erősítette, hogy az előadás elején a Giovanni nevű szolgát 
játszó színész (Keres Emil) bejött a színpadra, és egy kefével tisztítgatni, rendezgetni 
kezdte az első függönyt – mintegy előkészítette a játék helyszínét, és minden felvonás 
elején bejelentette, hogy hányadik felvonás következik. A Henriket játszó színész ahhoz, 
hogy eljátssza a szerepét, fehérre festette az arcát, pirosra rúzsozta a száját, szalmaparó-
kát és koronát tett a fejére, bohóccá vált – de vajon az őrült király készítette magának a 
maszkot, vagy a színész, aki el akarta játszani az őrült királyt? Amikor először láttuk őt az 
előadásban – épp a trónja alól mászott elő –, egyszerre volt komikus és ijesztő, fenyegető.
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Szervét Tibor számára a szerep eljátszása igazi intellektuális kihívást jelentett; árnyal-
tan,  érzékenyen játszotta Henrik lelkiállapotának változásait. A Matildével (Kováts Adél) 
való viszonyát is pontosan kidolgozta a közös jeleneteikben. A mellékszereplők ebben 
az előadásban szinte észrevehetetlenek maradtak – kivéve Bertoldot, a semmit nem értő 
szolgát (Csányi Sándor játszotta), akiből itt a commedia dell’arte tipikus szolgafigurája 
lett. Belcredi viszonya Matildével, vagy Belcredi felelőssége a múltat és a jelent illetően 
viszont teljesen elsikkadt. Világos, hogy Belcredi okozta a Henrik őrületét előidéző 
lovasbalesetet. Henrik bosszújának pillanata – Belcredi megölése – Stefano De Luca 
előadásában egyfajta árnyjáték lett, a leghátsó, legbelső függöny mögött zajlott. Ebben 
a stilizált megoldásban a személyes bosszú motívuma teljesen elveszett – talán azért is, 
mert sokkal elvontabb és általánosabb az, amin Henriknek bosszút kellett állnia: ez a 
jelentől való teljes elzárkózás pillanata.

Az említett két szövegen kívül mindössze két másik Pirandello-darab került színre 
Magyarországon: az Ember, állat, erény (L’uomo, la bestia e la virtú) Zsámbéki Gábor ren-
dezésében és az Ahogy szeretsz (Come tu mi vuoi) Egri István rendezésében, mindkettő 
a ’60-as években. 

Európa többi országában és Amerikában sem gyakran játszott szerző Pirandello. 
Németországban például utoljára 1981-ben mutatták be a Hat szereplő szerzőt kerest; a 
berlini Volksbühnében.  

2013-ban a Londoni Nemzeti Színház műsorára tűzte a Liolát, Richard Eyre rendezésé-
ben, méghozzá a Nemzeti Színház gyakorlata szerint: az előadás világa Szicíliát idézte, de 
– a vidékiességet érzékeltetendő – a teljes szereplőgárda ír színészekből állt, ami némi kul-
turális káoszt okozott. A Hat szereplő szerzőt keres az 1922-es angliai bemutatójától kezdve 
viszonylag gyakran került a brit színházak műsorára.  A IV. Henriket utoljára 2006-ban  
játszották, Tom Stoppard átiratában. Az angol színháznak jellemző módszere, hogy a 
külföldi klasszikusokat, félklasszikusokat egy-egy népszerű brit drámaíró fordításában 
játsszák, aki viszont dramaturgiailag is belenyúlhat a darabba, vagyis a fordítás minden 
esetben inkább átírást jelent. A drámaíró neve – e szerint a színházi gondolkodás szerint –  
garancia a minőségre és egyben közönségcsalogató is. 

Magyarországon az utóbbi időben teljesen megszűnt a Pirandellóról szóló kritikai 
diskurzus, hiszen Pirandello darabjait a legutóbbi években egyáltalán nem játsszák a 
magyar színházak. Jogosan merül fel a kérdés: érvényes lehet-e még egyáltalán Piran-
dello a kortárs magyar színpadokon? Ez – bár sokféle szempont szerint állnak össze a 
színházak évadtervei – leginkább attól függ, hogy milyen témákról akar beszélni ma a 
színház, és milyenek a közönség elvárásai. Azok az ambiciózusabb színházak, amelyek 
nem csak szórakoztatni akarnak,  főként a társadalom aktuális kérdéseiről szeretnének 
közösen gondolkodni a nézőkkel. Nos, Pirandello szövegei nem szórakoztatóak, és nem 
is a kortárs társadalmi kérdéseket boncolgatják. Az, ahogy Pirandello a színházról, a 
színházcsinálásról beszél a darabjaiban, most egyáltalán nincs a rendezők érdeklődésé-
nek fókuszában. A nézők leginkább gyorsan és jól elmesélt történeteket szeretnek látni 
a színpadon, és nehezen viselik Pirandello hosszú, filozofikus monológjait. Úgy tűnik, 
a nagy színházi effektek korában a látszat és a valóság, az arc és az álarc, a szerepjátszás 
és a valós élet, az őrület és a normalitás viszonyának kérdései kevésbé foglalkoztatják 
mind a színházcsinálókat, mind a közönséget.  


