
világszínház
széthulló alak sebezhetőségét, ellent-
mondásos keserű-iszonyú lényét tükrözi.
Aztán fáradt, üres. hangon beszélni kezd.
Annak az embernek a hangján, akit szinte
,már nem is érdekel, amit mond, de aki
megérezte, hogy ez az utolsó alkalom,
hogy valakivel megossza történetét.
Egyszer végig kell gondolnia, végig kell
mondania az igazságot. A színész arca
megkeményedik, a hangja személytelen,
tárgyilagos lesz. Gábor Miklós Jim Tyrone
tragikus történetét úgy tudja elmondani,
hogy a mondatok mögül egyszerre
sugárzik ábrázolásának az a teljessége,
amelyben benne van a menthetetlen,
önpusztító, sötét színekből kevert,
eltékozolt élete, és az o 'neilli humanista
üzenet, az egyetlen vállalható magatartás:
őszintén szembe-nézni önmagunkkal,
megteremteni életünk igazságát.

S amikor megérzi, hogy a kimondott
szavak befogadóra találtak, egyszerre
szakiad föl minden fájdalom, minden
eddig visszafojtott kín és a feloldoztatás
megnyugtató érzése. A feltörő, meg-
tisztító zokogásból álomba hulló férfi
ábrázolása Gábor Miklós legtisztább,
legmélyebb színpadi pillanatai közé tar-
tozik.

(Hiszen emlékszem) A hold sápadt fénye
után a napfényes hajnalban Tyronc,
magához térve kábult álmából, mintha
semmire nem emlékezne. „Nehéz
elmondanom, hogy érzem magam. Valami
ismeretlen. van bennem, valami békesség
önmagammal és ezzel a mocskos élettel —
mintha összes bűneim meg-bocsáttattak
vo ln a . . . ” — próbálja fel-idézni a
történteket. Meghatottan nézi a
napfelkeltét, de a következő pillanatban
már zavarba jön: a hangja ismét gúnyossá,
cinikussá válik, görcsösen próbál
védekezni a szépség, az őszinteség ellen.
És amikor egy korty ital eszébe juttatja az
éjszakát: Gábor szaggatott gesztusokkal,
mondatokkal, könnyedséget mímelve
játssza el a fel-ismerést. Megtorpan,
töpreng. Arcán átsuhan a remény, de máris
felváltja az elcsüggedés. Szeretne még
mondani valamit. Aztán fájdalmasan, az
őszinteség utolsó lélegzetvételével ,még
egyszer be-vallja, hogy mindenre
emlékszik. Több-re azonban már nem
telik. Ami a tör-vénytelenek, a
kirekesztettek holdjának fényében igaz
volt, azt még egyszer, a nap fényében nem
meri vállalni. Útja ezzel véget ért.
Megfordul, fáradtan el-indul az örök
narkózis felé, anélkül, hogy utoljára
visszanézne.

ÓVÁRI KATALIN

Eduardo de Filippo

Legördül a függöny, vége az előadás-nak.
A közönség ritmikus tapssal, szűnni nem
akaró viharos lelkesedéssel ünnepli a
darab főszereplőjét, szerzőjét és
rendezőjét, a San Ferdinando Színház
lelkét, Nápoly kedvencét: Eduardo de
Filippót. Eduardo, Eduardo! – hangzik a
közönség követelőző hívása, és hiába
jelennek meg újból a színészek, hajolnak
meg és tűnnek el megint, ők Eduardót
akarják. Tudják, az állhatatos 'türelem
meghozza jutalmát: De Fi-lippo szavalni
fog. Felolvassa néhány legújabb versét,
amelyek Nápolyról, az ő problémáikról, a
világ gondjairól szólnak, választ kapnak,
útmutatást vagy csupán együttérzést és
vigaszt. Mintha Eduardo a város apja, jó
szelleme volna, úgy fordulnak hozzá, úgy
lesik szavait. Számtalan levelet kap,
melyekben tanácsot, segítséget kérnek
tőle, vagy megköszönik az előző esti
csodálatos színházi élményt. A jegye-kért
már pénztárnyitás előtt több órával hosszú
sorok kígyóznak. A nézőtér mindig
zsúfolásig tele van, a pótszékek
garmadától mozdulni is alig lehet. Órákig
ácsorognak a színészkijárónál, hogy még
egyszer láthassák, esetleg megszoríthassák
a kezét. Az utcán tisztelettel súgnak össze
a háta mögött, a merészebbje meg is állítja
egy szóra. Az Eduardót övező rajongás
nem csupán a népszerű színésznek kijáró
csodálat megnyilvánulása. Több ennél.
Őszinte szeretet, amellyel a nápolyiak
nagy családja legkedvesebb tagját illeti.
Szeretet, tisztelet, hála, csodálat csendül
megszólításban: Eduardo.

A nápolyiak rokonszenvét De Filippo
kemény, több évtizedes, fáradságot,
meghátrálást nem ismerő írói, színészi
munkájával érdemelte ki. Korunknak talán
ő az egyetlen olyan színházi egyénisége,
aki a színházat teljességében képviseli. A
darabot születésétől a realizálásáig
végigkíséri íróként, majd színigazgatóként
és rendezőként, s végül a színpadon mint
színész vesz részt a színházi munka
minden egyes fázisában. A tehetséges és
népszerű komikus állandó, élő
kapcsolatban áll kö

zönségével. Játékával formálja a néző
ízlését, befolyásolja gondolkodásmód-ját,
a közönség spontán reakciója, ér-
deklődésének közvetlenül érzékelhető
hullámzása viszont visszahat a színész De
Filippo játékára, s az író De Filippo
megírandó műveire. A családias lég-kör, a
közönség és darab „összjátéka” a
commedia dell'arte öröksége, azzal a
különbséggel, hogy mindez De Filippónál
a tradíció tudatos, művészi szintű
folytatása.

Eduardo személyiségének varázsával
bódította meg a nápolyiakat. De van még
egy igen jelentős érdeme: színházat adott
Nápolynak. 1954-ben megvásárolta a San
Ferdinando Színházat, egy XVIII. századi
épületet, amely a Bourbonok nyári
színházául szolgált, és amelyet 1943-ban a
bombák erősen megrongáltak. De Filippo
önerőből építtette fel és tartotta fenn a
színházat. A siker önmagában azonban
nem biztosíthatta a színház költségeit.

1961-ben be kellett zárni a San
Ferdinandót, és csak 1964-ben nyitották
meg újra kapuit. Ebben az évadban Paolo
Grassival egy Milánó–Nápoly „színházi
híd” megteremtésén fáradoztak; a két népi
színi tradíciókat folytató színház, a lom-
bard Piccolo Teatro és a nápolyi San
Ferdinando együttműködését szerették
volna megszervezni. Tervük nem sikerült.
A Piccolo Teatro Milánóban még
megfelelő helyiséget sem kapott. Gaz-
dasági nehézségek miatt De Filippo
kénytelen volt bérbe adni színházát az
ETI-nek (Ente Teatrale Italiano - Olasz
Színházi Hivatal). Ettől fogva, bár még ő
az épület gazdája, éppúgy fizetnie kell a
színház használatáért, mint az egyéb
társulatoknak. Csak az évad elején játszik
Nápolyban, a második harmadban
Firenzében a Teatro Pergolesiben, az
utolsó néhány hónapban pedig Rómában a
Teatro Eliscóban lép fel társulatával.

Nemzeti irodalom és dialektus

A mai modern olasz drámaírás legje-
lentősebb egyénisége, az egész világon
jól ismert író-rendező-színész Eduardo de
Filippo 1900. május 24-én született
Nápolyban. Több, mint negyven művéből
számosat mintegy harminc országban
vittek színre, nálunk például budapesti és
vidéki színházaink nagy sikerrel
játszották a Vannak még kísértetek
(Questi fantasmi, 1946), Milliomos
Nápoly (Napoli Milionaria, 1945),
Filumena házassága (Filumena Martu-



rano, 1946), Az én családom (Mia fa-
miglia, 1955), A komédia bosszúja (L'arte
della commedia, 1964) és Cilin-der
(Cilindro, 1965) című darabjait.
Társulatával számos kÜlföldi vendég-
szereplésen vett részt, legnagyobb sikereit
Angliában és a Szovjetunióban aratva.
1962-ben háromhónapos európai turnéja
alkalmából Budapestre is ellátogatott, és
az akkori Nemzeti Színház-ban
felejthetetlen élményt szerzett a magyar
közönségnek a Vannak még ki-sértetek és
a Sanitá negyed polgármestere (Il
Sindaco del Rione Sanitá, 1960) című
darabjaivaL 1972-ben elnyerte az
Accademia dei Lincei legmagasabb
nemzetközi irodalmi kitüntetését, az
Antonio Feltrinelli díjat.

Munkássága, bár kivívta a közönség
tetszését és osztatlan rokonszenvét, az
olasz kritikusok körében nem talált
egyhangú elismerésre. Ennek oka többek
között az, hogy De Filippo dialektusban
vagy a dialektus részleges

felhasználásával írja darabjait, s így a De
Filippó-i életmű a dialektális színház
létjogosultságát és irodalmi értékét
megkérdőjelező kritikusok heves vitáinak
egyik leggyakoribb csemegéje, elszánt
támadásaiknak első számú cél-pontja.

A vita hevében azonban gyakran el-
ragadtatják magukat, és elfeledkeznek
arról, hogy bár érdekes feladat a dia-
lektális színház nemzeti irodalomban el-
foglalt helyének pontos meghatározása,
elsősorban mégis az egyes művek önnön
értékét kellene vizsgálniuk. A dialektus
használata önmagában lehet mind káros,
mind hasznos. Egy szűkebb kör-ben való
mozgás lehet pozitív is, negatív is. A
lényeg az, hogy a mű dialektális volna
öncélú-e, vagy valamilyen művészi célit
szolgál. De Filippo nápo lyi nyelve csak
annyiban nápolyi, amennyiben ezt az
alakok hitelessége megkívánja. A
nyelvvel jellemez, hangulatot teremt, egy
adott környezetbe

helyezi a cselekményt. A dialektus hasz-
nálata azonban sohasem olyan szélsőséges,
hogy ezzel az érthetőséget gátolná. De
Filippo darabjai mindig Nápolyban
játszódnak, de Nápoly nem csupán díszlet.
Belőle nő ki a cselekmény, erős
gyökerekkel kapaszkodva egy valóságos
világ talajába. Az emberi helytállás, az
önmagunkhoz való hűség, egy igazabb
létért való küzdés, a közösség javát
szolgáló cselekvő élet tanítása már nem
csupán a nápolyiak-hoz szól.
Mondanivalója egyetemes jel-legű.

A dialektális irodalomról folyó viták
nem fognak egyhamar lecsillapulni, az
olasz irodalmi élet eme fontos kérdésé-ben
az eltérő vélemények nem fognak
egyhamar közös nevezőre jutni. De az
tény, hogy De Filippo dialektális szín-háza

fontos előrelépést jelent annak az
álláspontnak a bizonyításában, hogy a
nyelvi és szokástradíciók őrzése és helyes
irodalmi felhasználása, az egyes városok
kulturális örökségének életben tartása nem
csupán az egyes művek lokális színezetét
szolgálja, hanem a dialektális művek –
különbözőségükben és partikularitásukban
általánosabb és jellegzetesebb egységgé
kovácsolóldva –, a nemzeti irodalom
egészét erősíti és gazdagítja.

Illúzió és valóság

Eduardo de Filippo Nápolyban szüle-tett
és nőtt fel. Már kisgyermek korában
kapcsolatba kerül a színházzal, a híres
nápolyi drámaíró színész Eduardo
Scarpctta társulatánál ismerkedik a
színjátszás művészetével. A nápolyi szí-ni
hagyományokon nevelkedik, a com- media
dell'arte, valamint a neves elődök, Antonio
Petito, Eduardo Scarpetta, Salvatore de
Giacomo, Raffaele Viviani művei nyújtják
az első és meg-határozó művészi
élményanyagot. Lelkesedéssel olvassa és
játssza Luigi Pirandello drámáit, sokat
tanulva belőlük, hogy azután megteremtse
a nápolyi népi színművek és színjátszás
legjobb tradícióit, a pirandellói modern,
újító elemeket ötvöző, a maga nemében
egyedülálló „De Filippó-i” színházat.

De Filippo sohasem szakad el műveiben
szülővárosától. A nápolyi emberekről,
szokásaikról, gondjaikról és örömeikről ír.
Ismeri minden gyengéjüket, de kritikáját
szeretet hatja át. Megmutatja
szegénységüket, de nem meghatni vagy
elszomorítani akar, hanem segíteni. Ez a
szándék szülte De Filippo

Eduardo de Filippo



jellegzetes humorát, amely kezdetben
felhőtlen nevetésre késztet, majd hirtelen
rádöbbent a vidám felszín mögötti
visszásságokra. Egyik neves és értő kri-
tikusa, Aggeo Savioli Gogoléhoz hasonlítja
humorát.

Az eduardói művek cselekményének,
szereplőinek, ennek a jellegzetes, nápolyi
miliőnek a kellő megértéséhez tudnunk
kell, hogy a nápolyi kisember fogalma
tulajdonképpen mit is takar. Mivel
Nápolyban még csak most van
kialakulóban a nagyipar, munkásosztályról
egészen napjainkig nem beszélhettünk. A
nápolyi „popolo basso” a kis-polgárság és
lumpenproletariátus sajátos keveredéséből
született. A nincstelenség egyenlővé teszi
őket mind szokásaik, erkölcsi normáik,
mind hétköz-napi gondjaik tekintetében.
De Filippo őket állítja figyelmünk
középpontjába, róluk ír, akiknek sem
pénzük, sem lehetősségük, sem erejük
nincs ah-hoz, hogy változtassanak
életükön, egyik napról a másikra élnek,
képtele-nek arra, hogy harcoljanak, hogy
felül-kerekedjenek környezetük
igazságtalanságain, róluk, akiknek sohasem
lehet igazuk. Csupán jelentéktelen, kétes
értékű, apró kis győzelmekben lehet ré-
szük, elhitetve önmagukkal, hogy nem a
környező világ játszotta ki őket, ha-nem ők
csapták be a világot.

A nápolyiak mindig hajlottak a hi-
hetetlen, az irreális felé. Az illúziók, a
fantazmák, kísértetek világában él-nek,
könnyedén rugaszkodnak cl a valóságtól,
különösen, ha ezt érdekük is így kívánja. A
túlvilági hatalmaktól, a jóindulatú
szellemektől várnak segítséget, ha egyedül
nem tudnak segíteni magukon. Ezt az
érdekes, bár tőlünk idegen, egymással és
önmaguk előtt is komédiázó, babonás,
kísértetekkel komázó életvitelt ábrázolja
De Filippo szórakoztató és
elgondolkoztató, tipikus és ugyanakkor
irreális helyzetek-kel, történetekkel. Az
illúzió és valóság, a tények és vágyak
sajátos keveredésé-ben az élők olykor már
túlvilági lelkek-nek s a holtak élő
embereknek tűnnek, a való a sosemvolt
ködébe vész, s a fantázia a konkrétum
köntösébe öltözteti a hihetetlent. Végül
már magunk sem tudjuk, hogy a szereplők
vajon valóban megélik vagy csak álmodják
az életet, hogy igaz meggyőződéssel
cselekszenek vagy csak bennünket akarnak
félrevezetni. Ránk vár a feladat, hogy meg-
oldjuk a rejtélyt, de nehéz szabadulni

Eduardo játékos elméjének mágikus
hatása alól.

Első művészi korszakának egyik leg-
jelentősebb darabja a Karácsony a Cu-
piello-házban (Natale in casa Cupiello,
1931). A főhős, Luca Cupiello álmaiba
menekül, egy próblémamentes, kölcsönös
szeretetre, jóságra épülő világ illúziójába.
Nem hajlandó tudomást venni a környező
világról, felesége egyedül kínlódik, hogy
a család megélhetését biztosítsa. Fia
ellopkodja és eladja a beteg nagybácsi
holmijait, lánya csalja férjét, mindebből
Luca semmit sem vesz észre. Évenként
megépíti a betlehemet, a béke és szeretet,
a boldogság szimbólumát, és elégedett
sorsával. „Ván ennél szebb a világon?” —
kérdi a maga készítette betlehemre
mutatva. A családi bajok mind
karácsonykor robbannak ki, a valóság
egyszerre zúdul Lucám. A
megrázkódtatástól megbetegszik, nem
tudja elviselni az igazság súlyát. Betegen
még egy kísérletre vállal-

kozik, ki akarja békíteni lányát és vejét.
Ez az egyetlen, a külvilág dolgaiba
avatkozó cselekedete is kudarcba fullad.
Összecseréli a két férfit, s lányát arra
kényszeríti, hogy szeretőjének esküdjön
örök hűséget. Utolsó szavaival — „milyen
szép betlehem” — saján külön világát
nyújtja felénk, de elhibázott
közbeavatkozásával egyben bizonyítja is
ennek az illúzióvilágnak az életképte-
lenségét, a valóságtól való menekülés
hiábavalóságát.

A Nem fizetek (Non ti pago, 1940)
központi alakja egy rokonszenves, de
rendkívül csökönyös, hús-vér nápolyi
figura, Ferdinando Quagliuolo. A cse-
lekmény egy lottónyeremény körül forog,
melyről senki sem tudja eldönteni, kit is

illet: Mario Bertolinit, aki Quagliuolo
lányának vőlegénye, és aki meg-álmodta
a nyerőszámokat, vagy pedig
Quagliuolót, mivel az ő egykori házában,
az ő elhunyt édesapja jelent meg az
alvónak. Döntenünk kell, vajon van-

De Fil ippo Mi l l iomos Nápoly című darabjának egyik szerepében



nak-e hazajáró lelkek, vagy békésen
nyugszanak a túlvilágon; vajon a számok a
fiatalember képzeletének a szülöttei, vagy
valóban a szellem súgta meg neki, és ha
igen, neki akarta elárulni a vagyont szerző
számokat, vagy tévedett, és a fiának akart
segíteni. A józan ,ész tiltakozik, a válasz
csak egy lehet. A cselekmény azonban az
abszurdumba fordul. Ferdinando nem
nyugszik meg a sors döntésében. Biztos
vélt igazában, bár bizonyítani nem tudja.
Halott apjához fordul támogatásért, és
megátkozza a fiatalembert, akit valóban
üldözni kezd a balszerencse. Mi mást tehet,
lemond a nyereségtől. Ferdinando győz,
mert volt ereje harcolni, mert bízott
önmagában, és nem adta fel a
reménytelennek látszó küzdelmet. Meg-
békélve, az elért győzelemtől büszkén a
fiataloknak adja hozományul a mesés
összeget. A sziporkázó ötletekben, szel-
lemes fordulatokban bővelkedő egyfel-
vonásos kétségtelenül De Filippo egyik
legszórakoztatóbb, legvidámabb, ízig-vérig
nápolyi és csakis nápolyi darabja, hiszen ez
sehol másutt nem történhetett volna meg.
Az egyetlen De Filippo gazdag írói
repertoárjában, amely felhőt-lenül derűs,
amely mentes De Filippo jellegzetes keserű
humorától, megnevettet anélkül, hogy azt
éreznénk, ezen in kább sírni kellene. Ez az
egyetlen igazi vígjátéka.

Pasquale Lojacono, a Vannak még
kísértetek (Questi fantasmi, 1946) fő-
szereplője is győz a darab végén. De az ő
győzelmének már nem tudunk szívből
örülni. Szánalmas, szívszorítóan kilátás-
talan sors az övé, s ezen a véletlen
„szerencse” sem tud ténylegesen VáltOZ-

tatni. Lojacono szegény, szerencsétlen
ördög, már mindent megpróbált, hogy
kiutat találjon a nyomorból, hogy éle-te
egyetlen értelmének, feleségének boldog,
nyugodt életet tudjon biztosítani. Látja,
hogy a szegénység megöli a szerelmet, a
nyomor áthatolhatatlan falat von közéjük.
Fortuna megszánja, s lehetőséget nyújt
neki, talán az utolsót, hogy szerencsét
próbáljon. Öt évre ingyen beköltözhet egy
lakatlan házba. A néphiedelem azt tartja,
hogy a házat kísértetek lakják, ezért
mindenki kerüli. Pasqualéra vár a feladat,
hogy mindennapos ottlétével bizonyítsa: ez
csupán tévhit. Kísértetek nincsenek, nem
szabad hinnie bennük. A helyzet azonban
új fordulatot hoz. Felesége szere-tője
gyakran egy-egy kisebb összeget helyez
pizsamája zsebébe. Ez a pénz te-

szi lehetővé, hogy berendezhessen egy
panziót. A pénzt tehát el kell fogadnia,
hogy gazdag lehessen, és felesége sze-
retetét visszaszerezhesse. A pénz eredetét
azonban valahogyan meg kell ma-
gyaráznia. Hinni kezd ő is a kísértetek-
ben. Nekünk kell eldöntenünk, Pasquale
valóban hisz-e bennük, vagy csak
számításból nem vesz tudomást felesége
hűtlenségéről. A mű maga nem ad választ,
bár Pasquale szánalmas, esendő vívódása,
hiábavaló vergődése valószínűtlenné teszi
az utóbbi feltevést. Pasquale sorsa
részvétet és együttérzést kelt. Látjuk,
milyen szánandó ez a hit, milyen
nyomorúságos ez a kiút, megértjük, hogy
Pasquale ahelyett, hogy megtalálta volna
szerencséjét, az utolsó lehetőséget, hogy
emberhez méltóan él-jen, pontosan ebben a
megalázó helyzetben veszti el emberi
mivolta utolsó morzsáit is. A hétköznapi
történetet lírai poézis hatja át, az
illúziókba vetett hit varázsa, egy emberi
élet utolsó reménysugara. A külvilággal
szemben az író is tehetetlen, de mélységes
humanitással és segíteni akarással
ábrázolja a kiúttalan, kegyetlen
korlátokkal határolt, nyomorúságos életben
tengődő kis-ember reménytelen
próbálkozásait.

Az egyetlen eduardói hős, aki külső vagy
misztikus segítség nélkül, saját erejéből
képes kiharcolni igazságát, aki tényleges
győzelmet arat, ha csupán csak szűk
környezetben is, az a Filumena házassága
(Filumena Marturano, 1946) hősnője.
Sophia Loren és Marcello Mastroianni
főszereplésével nálunk is bemutatták a
drámából készült filmet, Házasság olasz
módra címmel. Filumena sem ismer más
kiutat, mint a többi De Filippó-i hős;
cselhez folyamodik. De az ő ügye győz,
mert a természet törvénye, az anyaság, a
család szentsége erősebb az emberi ész
alkotta szabályoknál. Az anyai szeretet ad
neki erőt a megaláztatások elviseléséhez,
és ah-hoz, hogy akár erőszakkal is
kicsikarja igazát. A gyermekéért küzdő
anya állhatatosságának, emberfeletti
erejének számos példáját láthatjuk mind az
irodalomban, mind az életben. Arra azon-
ban már ritkábban figyelhetünk fel, hogy
az apaság érzése olyan gyökeres
változásokat eredményezzen egy férfiban,
mint amilyen változásokon Soriano ment
keresztül. A szellemes, fordulatos és
mindvégig reális cselekmény befejezése, a
konfliktus megoldása talán egy kicsit
erőltetettnek tűnik. Ám akár-hogyan
ítéljük is meg a mű végét, két

nagyon fontos tényre rá kell mutatnunk.
Az egyik az, hogy Filumenával a cselekvő
hős kerül színre, aki nem hagyja magát a
sors kénye-kedvére, nem törődik bele a
„változtathatatlanba”, nem áltatja sem
magát, som másokat, aki szívós kitartással
és erkölcsi igazságával le tudja győzni
környezetét. De csak a környezetét és csak
morális téren. Eb-ben rejlik De Filippo
mély társadalom-bírálata. Előző műveiben
is érzékeny ecsettel, együttérző képekben
ábrázolta a szegény emberek nyomorát, bár
talán a legérzékletesebb, legmegindítóbb
szavakat éppen Filumena szájába adja,
amikor elmeséli, milyen körülmények
kényszerítették erre az életmódra. Az
előző művek hősei azonban tehetetlenek,
elesettek, szerencsétlenek, és főleg
gyengék, hogy bármit is cselekedjenek.
Filumena nem csupán az anyai szeretet
képviselője, hanem olyan emberi tartással
rendelkezik, olyan pozitív emberi
tulajdonságokkal, amelyek fel-tétlenül
szükségesek a társadalmi elő-ítéletek,
megkötések legyőzéséhez egy igazabb,
humánusabb etika nevében.

Filumena erős, harcol, győz. Győzelme
morális erejének eredménye. Filumena
elérte, amit akart, de a hozzá hasonló
számtalan kiszolgáltatott „Filumenának”
nem tud kiutat mutatni. Filumena ugyan
győzött, de csak a fenn-álló korlátok, a
társadalmi konvenciók határain belül. A

Sanitá negyed polgár-mestere (II Sindaco
dcl Rione Sanitá, 196o) főhőse
próbálkozik ezeknek a korlátoknak az
áthágásával. A társa-dalom igazságtalan
törvénykezését szeretné helyettesíteni
saját, nem mindig törvényes, de mindig
igazságos — legalábbis önmaga által
annak hitt — ítéleteivel. Az önkényes
bíráskodás, légyen bár igazságos, nem
lehet megoldás. A polgármester kudarcot
vall, megölik, és éppen leghívebb társa,
mindenkori segítője fordul a törvényes
hatóságokhoz, hogy igazságot
szolgáltasson halott barátjának. Filumena
és a polgármester példája mutatja, hogy
cselekedni kell, hogy a minden egyes De
Filippo-drámában élesen ábrázolt
társadalmi problémák valamilyen
megoldásra várnak. Azt is láthatjuk
azonban, hogy sem az, ha strucc módjára
homokba dugjuk a fejünket, és nem
veszünk tudomást a külvilágról, sem ha
egyedül akarunk lázadni a törvények vagy
szokások ellen, nem vezethet tényleges
eredményre. De Filippo, bár kommunista
érzelmű, nem forradalmár. A társadalom
megváltoz-



tatásának sürgető szükségszerűségét
megmutatja, láthatjuk a helytelen, bukásra
ítélt próbálkozásokat. A társa-dalom
bírálatánál nem lép tovább, de műveiből
sugárzik mindenkori igaz hite az
emberekben, mélységes humanitása. Ez a
hit, az emberek iránti őszinte szeretet hatja
át minden egyes darabját, ennek a fénye
ragyogja be komorabb műveit is, ez élteti a
jobb jövőbe vetett reményt, ad erőt a
folytatáshoz. Ez hitelesíti tanítását, a
mások javát is szolgáló, becsületes, igaz,
önmagunkat vállaló, emberhez méltó,
cselekvő életet.

Emberségesebb világért

A Filumena házassága, a Vannak még
kísértete/e már a II. világháború után
íródott. A háború utáni néhány év kü-
lönösen termékeny volt De Filippo írói
pályafutásában. Talán ekkor alkotta
legszebb, leghíresebb darabjait. A há-
borúban látott és megélt szenvedések,
embertelenségek, borzalmak megérlelték,
elmélyítették az emberek sorsára már eddig
is érzékenyen reagáló író da-rabjainak
cselekményét és mondanivaló-ját. Ezekben
az években teljesedett ki látóhatára, jutott
el végérvényesen az általános, az
egyetemes problémák ábrázolásához.

Egyik legszebb drámáját, a közvetlenül
a második világháború után írt Napoli

Milionariát is (Milliomos Nápoly, 1940) az
emberiség féltése ihlette. Talán ezt a
háromfelvonásosát vitték legtöbbször
színre, és mutatták be legtöbbször
külföldön is, mert ez az a da-rab, amely bár
a többihez hasonlóan Nápolyban játszódik,
és tipikus nápolyi szituációk sorára épül, a
benne felvetett kérdés az egész
emberiséghez szól, tanulsága
figyelmeztetés az egész világ számára.
Központi témája a háború. A mű főhőse
Gennaro Jovine, munkanélküli
villamosvezető, aki filozofálgató
elmélkedéseiben, baráti beszélgetéseiben
korának eseményeit próbálja magyaráz-ni
társainak, s a háború okait a társa-dalmi
igazságtalanságokra vezeti viszsza.
Véleménye sokkal bölcsebb, tudatosabb,
megalapozottabb, mint amilyent Gennaro
Jovinétől elvárhatnánk. Az ő személyében
Eduardo tapasztalatai, jósága, éles
ítélőképessége nyilvánul meg. Ez azonban
nem zavarja a darab művészi összhangját,
egy pillanatig sem tűn-nek Gennaro szavai
erőltetettnek vagy mesterkéltnek. A
közvetlen hangnem, az egyszerű stílus, a
dialektus mesteri alkalmazása
természetessé, szavahihető-

vé teszik Gennaro alakját. Ugyanolyan
figura, mint a darab többi szereplője,
eleinte semmiben sem különbözik tőlük.
Eleszi fia elől a makarónit „ki-ki segít-sen
magán, ahogy tud”, falaz felesége
feketézéséhez, hiszen ebből él a család,
még halottnak is tetteti magát, amikor a
rendőrfelügyelő házkutatást 'akar tar-tani,
hogy elkobozza a csempészárukat.

Gennaro méltó a nápolyi erényhez,
ügyességét, talpraesettségét még a fel-
ügyelő is tiszteletben tartja, és komikus-
izgalmas, „ki ülteti fel a másikat” párbajuk
közös megelégedéssel zárul. Öröme nem
tart soká, elviszik katonának, és csak egy
év múlva tér haza. A háborús
megpróbáltatásokat, szenvedéseket megélt
Gennaro és a feketepiacon
meggazdagodott, fényűzően élő milliomos
család között mély szakadék keletkezik.
Senki sem kíváncsi a csodával határos
módon megmenekült katona szörnyű
élményeire. Gennaro erkölcsi aggályai
terhükre vannak. Gennaro kétségbeesetten
eszmél rá, hogy családja milyen mélyre
süllyedt. Az utolsó pillanatban érkezett,
hogy talán még vissza tartsa nagyobbik
lányát a prostitúciótól, fiát attól, hogy mint
tolvajt lefüleljék, feleségét, hogy végképp
elveszítse emberségének utolsó cseppjeit
is, kiuzsorázva a szerencsétlen éhezőket.
Legkisebb lányát súlyos betegen találja.
Si-kerül ugyan gyógyszert szerezni, de le-
het, hogy már későn. „Várni kell reggelig”
— mondja Gennaro, s ezekkel a szavakkal
fejeződik be a darab. Várni kell, hogy
megtudjuk, meggyógyul-e a kis-lány,
várni, hogy eldőljön, meggyógyul-e a
háborús sebektől vérző világ, hogy a
háború kegyetlen, elembertelenítő
nyomását, bomlasztó légkörét felváltja-e
egy tisztább, emberségesebb erkölcs. A
Gennaro által képviselt tanítás — hogy
becsületesen, emberhez méltóan kell
élnünk, hogy segítenünk kell

a rászorulókon, hogy az ember közös-
ségben él, és a közösség érdekeit kell szem
előtt tartania — nem maradhat hatástalan,
igazságának erejével bizonnyal sikerül
megmentenie családját.

Egy kicsit talán hihetetlen, hogy
Gennaro, akit régebben semmibe sem
vettek — „a papa hülye”, mondta róla
kislánya a többiek véleményét vissz-
hangozva —, most ilyen hirtelen és ilyen
eredményesen hasson családjára. Ez az
optimista befejezés tükrözi De Filippo
hitét egy jobb jövőben.

A darab történetéhez azonban az a tény
is hozzátartozik, hogy a záró mondat,
Gennaro bizakodó kijelentése az évek
során De Filippo interpretációjában egyre
veszít derűlátásából, a pont kérdőjellé
változik, optimista kicsengése pesszimista
kérdéssé tompul. Nemcsak a színész
játéka, az író utolsó da-rabjai is jelzik,
hogy De Filippo csalódott. Immár hetvenöt
évesen, egy küzdelmes élet háromnegyed
évszázadával a háta mögött keserűen kell
tapasztalnia, hogy még nagyon sokat kell
tenni az általa álmodott emberségesebb
világért. Érzékenyen reagál a kiábrándulás
társadalmi megnyilvánulásaira, az
elidegenedés problémája egyre többet
foglalkoztatja. Utolsó műveiben hősei
primitív naivitását tudatos
rosszhiszeműség váltja fel, a rosszak, a
másoknak készakarva ártók foglalják el az
egykori rokonszenves hősök helyét. A
szerződés (Il contratto, 1971), A vizsgák so-
sem érnek véget (Gli esami non finiscono
mai, 1973). Hajdani optimizmusa veszített
fényéből, de hitét az emberek-ben, a
humanitás igazában nem vesz-tette el. De
Filippo továbbra is dolgozik, ír, játszik,
rendez, szerepel a tévében, aktív részt
vállal a közéletben is. Nem adja fel a
harcot, hiszen világéletében az emberek
javát szolgáló. cselekvő életre tanított

Fernando di Lena és Eduardo de Filippo, a drámaíró Karácsony a Cupiello-házban című játékában


