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alkotott, de még inkább
változatosság egy nyugh
rendkívül következetes sze
megnyilatkozásait és pr
magában. Ezért aztán az,
sikerült színvonalasabbat
alkotnia, bár kézenfekvő, d
kérdés, hiszen ennek a gya
izzó kisugárzása a
alkotásokat is átjárja. Ann
ez, mert Pasolini maga a
hagyományos esztétikai
törődött, mivel úgy g
gondolategész - hibátlan
gel történő realizálása sor
nön legmegfelelőbb formáj

Ennek a magatartásnak
dolandó következményei v
Így például mindjárt az, hog
legmaradandóbb, legaute
legenyészőbb műfajban,
hoz-ta létre. Élete során
publikált napilapokban
társadalmi témájú közéleti
gondolatai-nak közvetl
kíméletlen, ám furcsa mó
tapintatos heve, ugyanak
személyes felelősség max
együttesen érlelt marad
Azért is volt számá
publicisztika közvetlen
mondanivalóját nem kelle
venciórendszeren belül vag
bontakoztatnia.

Egy másik, ettől elválas
hogy esetében a nagy tehe
leit kétségkívül hordozó, de
alkotásokról általában ott b
formai követelményrendsze
akart felelni. Ez jellemzi o
nagyszerű pályakezdést, a
költeményeket: Poesie a C
Casarsából, 1942); Dové la
zám, 1949) követő - költés
szát, amikor is egy nagyívű

éppen ott kezd felívelni, ahol hagyja hullani a
fel-vett külső formát, s hatni engedi a gondolat
formaképző erejét. Ez a folyamat igazán a Poesia
in forma di rosa (Költemény rózsa formában,
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életművének egésze
kultúrájának egyik

elensége. Részben,
műfajoknak szinte
figyelemre méltót
azért, mert e műfaji
atatlan, ugyanakkor
llemegész gyakorlati
oduktumait foglalja
hogy melyik területen

és maradandóbbat
e nem igazán fontos
korlati szellemnek az
kevésbé tökéletes
ál is inkább így van
formai tökéllyel mint
igénnyel nem sokat
ondolta, hogy a
művészi felelősség-
án - megteremti ön-
át.
érdekes és meggon-
annak életművében.
y életművének egyik

ntikusabb részét a
a publicisztikában

szinte folyamatosan
politikai, kulturális,
írásokat, amelyeket

en célzatossága,
don mégis sokszor
kor mélysége és a
imális erkölcsi hitele
andó alkotásokká.
ra testhezálló a

műfaja, mert
tt egy műfaji kon-
y annak ellenére ki-

zthatatlan tanulság,
tség és formátum je-
kevésbé sikerült mű-

eszélhetünk, ahol egy
rnek tudatosan meg

lasz nyelvű - tehát a
friuli nyelven írt első

asarsa (Költemények
mia patria (Hol a ha-
zetének első szaka-
szellemi koncepció

jegyében, az olasz költészet nagyszabású for-
mai hagyományának tudatos figyelembevételé-
vel, zárt formákban, sokszor kihívó módon terci-
nákban, nemritkán szonett formában alkotott. A
formai elegancia és a leheletfinom nyelvi artiku-
láció azonban nem volt erős oldala, ezért azok az
egyébként fontos versek, amelyeket ebben az
időszakban írt, bizony, nem igazán jók. Ez a kor-
szak az ötvenes évekre és a hatvanas évek ele-
jére tehető; legismertebb ekkori kötetei a Le ce-
neri di Gramsci (Gramsci hamvai, 1957), a
L'usignuolo delta Chiesa Cattolica (A katolikus
egyház csalogánya, 1958) és a La religione del
mio tempo (Korom vallása, 1961). Költői pályája

1964) című kötetével válik láthatóvá, s
csúcspontjára éppen hangsúlyozottan
publicisztikus verseket tartalmazó utolsó
kötetében jut. [Trasumanar e organizzar
(Átemberiesítés és szervezés, 1971.)]

Anélkül, hogy minuciózus pontossággal vé-
gighaladnánk az általa művelt műfajok teljessé-
gén, mindenképpen meg kell említenünk, hogy
az ötvenes években publikált két regényét - Ra-
gazzi di vita (Életrevaló fiúk, 1955) és Una vita
violenta (Erőszakos élet, 1959) - a huszadik
századi olasz irodalomtörténet kikerülhetetlen
fejezeteként tartják számon; hasonlóképpen je-
lentékenyek nyelvészeti és filmművészeti
tanulmányai, s figyelemre méltóak, bár
elfogultságoktól

Pier Paolo Pasolini

ELEM HASZTALAN



nem mentesek, irodalmi értekezései. Az olasz
folklorisztika egyik alapműve az olasz népkölté-
szetet tárgyaló monográfiája és antológiája (La
poesia popolare italiana de/ Novecento, A 20.
század olasz népköltészete, 1952).

Természetesen filmes tevékenysége a legis-
mertebb világszerte, s aligha vitatható, hogy
mind közül - hozzátenném még: publicisztikája
mellett - a legkiemelkedőbb. Alighanem már
csak azért is, mert filmes oeuvre-je hasonlókép-
pen sokrétű, ugyanakkor organikus, mint élet-
művének egésze. A neorealizmus nyomdokain
induló, hibátlan alkotásai - Accattone (Csóró,
1961); Mamma Roma, 1962 - után a filmnyelvi-
filmszerkezeti kísérleteken - Oidipusz király,
1967; Teoréma, 1968; Médeia, 1969 - a többé
vagy kevésbé pikareszk és a szó nemes értelmé-
ben didaktikus filmeposzokon át - Uccellini e
uccellacci (Madarak és jómadarak, 1966); De-
kameron, 1970; Canterburyi mesék, 1971; Az
Ezeregyéjszaka virágai, 1974; de ide sorolnám a
Máté evangéliumát (1964) is - egészen a Saló
avagy Sodoma 120 napja (1975) nonkonformista
következetességgel konkretizált filmparabolájáig
megalkuvás nélkül járja végig a maga számára
kijelölt utat. Amely, ma már megkockáztatható,
talán Antonionié mellett a második világháború
utáni olasz film legszuverénabb és
legmeghatározóbb útja.

Kétségtelen, hogy művészetének mindmáig
legkevésbé látókörünkbe eső szektora dráma-
írói-színpadi munkássága. Irodalomtörténeti
adatok szerint valószínűleg ez volt a legesetle-
gesebb érdeklődési területe is. De nem azért,
mintha ezt kevésbé vette volna komolyan, mint a
többit (sőt), hanem valószínűleg azért, mert azok
az energiák, amelyek őt a drámaírás és a
színpadi rendezés irányába vonták,
nagyobbrészt be-épültek filmrendezői
munkájába. Így viszonylag későn és szinte
váratlanul fog drámaíráshoz a hatvanas évek
közepén, s lényegében egyhuzamban írja meg
teljes színpadi oeuvre-jét, vagyis hat tragédiáját
(habár némelyiket még majdnem egy évtizeden
át csiszolja). Hogy ez hogyan történt, azt egy
francia kritikusnak adott nyilatkozatából'
tudhatjuk, amelyet Aurelio Roncaglia
dokumentál egy Pasolini három drámáját
tartalmazó kiadványhoz írt jegyzetében2 „1965-
ben estem át életem egyetlen betegségén: egy
meglehetősen súlyos gyomorfekélyen, amely
egy hónapig ágyhoz szegezett. Lábadozásom
kezdetén Platónt olvastam, s ez indított arra,
hogy szereplőkön keresztül kívánjak írni. Továb-
bá ebben az időben merítettem ki költői tevé-
kenységem első szakaszát, így egy ideje nem ír-
tam verset. Minthogy ezek a tragédiák versben
íródtak, valószínűleg a közbeiktatott személyek,
vagyis a szereplők ürügyére volt szükségem ah-
hoz, hogy versben írjak... Ezt a hat tragédiát na-
gyon rövid idő alatt írtam meg. '65-ben kezdtem,

Alberto Moravia, Cesare Musatti és Pasolini

és '65-ben gyakorlatilag be is fejeztem őket.
Azazhogy nem fejeztem be. Szüntelenül csiszol-
tam, javítottam őket, vagyis mindazt
megcsináltam, amit első fogalmazvánnyal
szokás."

A kutatások azóta pontosították, hogy mindez
nem '65-ben, hanem '66-ban történt3, a lénye-
gen azonban ez nem változtat. Annál
figyelemre méltóbb az a két tényező, amelyet
minta színpad és a dráma felé fordulás okait
említ. Az egyik az átmenetileg elzáródó költői
véna természetes, de nem tudatos átvezetése
az alkotás egy másik formájának
keringésrendszerébe; a másik -- s talán ez a
fontosabb - a platóni dialógusok szellemi és
formai hatása: az ideák világának inter-
perszonális, személyeken keresztül történő köz-
vetítése. Így kerül színházának koncepcionális
középpontjába a beszéd, mind formai, mind tar-
talmi értelemben. Az előbbi a színpadi kifejezés-
mód verbalitását jelenti, utóbbi azt, hogy szinte
valamennyi tragédiájának egyik lélektani alap-
problémája a rossz kommunikáció vagy a kom-
munikáció szinte teljes hiánya.

A művész olyannyira következetesen kívánja
érvényesíteni felfogását, hogy hamarosan
(1968-ban) egy kiáltványt is közzétesz Manifes-
to per un nuovo teatro (Kiáltvány egy új
színházért) címmel. Itt, miközben elhatárolódik
korának szerinte egyetlen dramaturgiai
alternatívájától - vagyis egyrészt a „Locsogó
színházként" leírt polgári drámajátszástól,
másrészt „a mozgó vagy Üvöltő színháznak"
metaforizált avantgárd színpadi gyakorlattól -,
filológiailag sem megalapozatlanul, formailag
az ókor szinte

tisztán verbális színjátszásához nyúl vissza, tar-
talmilag pedig ugyanoda: az athéni demokrácia
működési modelljéhez. Ennek nyomán keresz-
telte el a saját maga számára meghirdetett gya-
korlatot „a szó színházának" (II Teatro della Pa-
rola), másképpen „Beszélő színháznak". Mint a
kiáltvány szövegéből kitűnik, közönségszocioló-
giailag is igyekezett meghatározni meghirdetett
dramaturgiai gyakorlatát. Hogy ez mennyire volt
reálisan járható út, hogy az általa festett helyzet-
kép kellően árnyalt-e, azon persze lehet vitat-
kozni; de aligha a kiáltvány a műfaja a körültekin-
tő, higgadt és mérlegelő elemzésnek. Helye-
sebb, ha a művészi önkifejezés hátterét megvilá-
gító, nem kevés alaposan megfontolandó észre-
vételt tartalmazó dokumentumot látunk benne,
amely közelebb visz e hirtelen képződő s értékes
színpadi oeuvre-nek a megértéséhez. Annál is
inkább, mert ez egyébként is összefügg rendkí-
vül mély mitológiai érdeklődésével, amely ebben
az időszakban filmjeiben is határozottan meg-
mutatkozott (Médeia, Oidipusz király), s amely a
görög mitológia archetípusainak közbeiktatá-
sával a műveinek lényegét jelentő lélektani kér-
dések filozófiai elmélyítéséhez segíti hozzá.
Éppen az Affabulazione (Mámor) nemcsak kihí-
vó, de egyenesen provokatív alapképletét (ho-
moszexuális vérfertőzés) tágítja lételméletivé (és
őstörténetivé) a darabban involvált két mí-
tosszal: a gyermekeit felfaló Krónoszéval és az
apagyilkos Oidipuszéval (ami itt annyiban fordul
meg, hogy ezúttal az apa öli meg a fiát). Ez a
meglehetősen szélsőséges individuális alap-
képlet azonban - Pasolini határtalan társadalmi
érzékenységének megfelelően - szinte mind-
egyik darabjában gazdagodik és árnyalódik a



hatalom és a szabadság kérdésének filozófiai
és társadalmi vetületeivel, illetve az egyéni
különbözés (a „másféleség")
érvényesíthetőségének és az ösztönök
követhetőségének kérdésével. Roncaglia így
jellemzi ezt: „Sötét és erőszakos indulatok,
amelyek a mélyben bennünk, közöttünk és
köröttünk működnek: az egyénben, a párban,
a társadalomban". A lélektani és tematikai
tekintetben igen gyakran szado-mazochisztikus
viszonylatban megfogalmazódó kérdéskör
kíméletlen végiggondolása azért is fontos szá-
mára (s általában a becsületes művész
számára), mert az bonyolultabb és
veszélyesebb terepet képez, semhogy a jó-
rossz dichotómiával le-írható
erkölcsfelfogással tartósan eligazodhatnánk
rajta. Az egyén valóban természetesen keresi
önmegvalósítását, azt, hogy szabadsága azt
jelenthesse: „nincsenek ütközései saját léte-
zésével." Csakhogy hogyan lehetséges ez
úgy, hogy mások szabadságával vagy
létezésével se ütközzék? E kérdés végletekig
kíméletlen és maximálisan morális
végiggondolása teszi - többek között -
legmegrázóbb és legnagyobb film-alkotásává
a Salót, s ez adja magvát legtöbb drámájának
is.

E kérdések végső analízise vezeti oda Bestia
da stile (Stílusszörnyeteg) című oratórikus da-
rabjában - amely nemcsak a cselekményt veti
el, de a kezdetben kiindulásul szolgáló
dialógust is váltakozó monológok együttesévé
redukálja -, hogy főhősével, a magát
máglyahalálra ítélő, homoszexuális zsidó Jan
Palachhal együtt fölismeri annak a
szabadságnak a szűkösségét, amely csak a
börtönön belül valósítható meg.
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és szinte agresszív álláspontja a hatvanas évek
baloldali diákmozgalmaival kapcsolatban. Mint
azt egy legendás költeményében - II PCI ai gio-
vani! (Az OKP a fiatalokhoz!) - kifejti, a mozgo-
lódásokat szétverő rendőrt inkább tekinti a prole-
tariátus tagjának, mint az unalmas polgári jólét
ellen - szerinte - konformista módon lázadozó,
igazi kockázatot nem viselő diákokat.

Pasolini a kiélezett lélektani és erkölcsi érdek-
lődésnek, valamint a könyörtelen önelemzésnek
köszönhetően jut el - mivelhogy nem hátrál meg a
súlya elől - a legdurvább kérdés, vagyis az
ösztönökből táplálkozó agresszió és az ölés kér-
désének boncolásáig és ábrázolásáig. Ez a kér-
dés benne rejlik a Bestia da stilében is: önmaga
igazi lényének felismerése félelemmel tölti el az
embert, s a költő tiltakozó önfeláldozását a mág-
lyán egyben az önmegismerés végső határainak
vonzása is motiválja. Az ösztönök logikájának el-
szabadult működését és gáttalan kibontakozását
a valaki(k) fölötti korlátlan hatalom teszi lehetővé.
Érzelmi vagy morális fék nélkül, kíméletlen
mélységben tárja ezt elénk utolsó filmje, a Saló. S
ha művészi erőben és tökéletességben nem
mérhető is hozzá, de ugyanez a kérdésfeltevés,
ugyanez a - minden érzelmi alapú, kímélet mo-
tiválta megalkuvást elvető - következetesség,
valamint ugyancsak jelentékeny művészi minő-
ség jellemzi az Orgia című darabot. Ebben a pél-
dás családi életet élő, kétgyermekes házaspár
először szavakban játssza végig a szado-mazo-

chisztikus kapcsolat konzekvenciáit, majd a ver-
balitás átengedi a teret a tettnek: az apa teljes
családját kiirtja, majd a helyzetből viszonylag
szerencsésen megmenekülő prostituálttal
szembeni végső frusztrációja nyomán, a nyílt
színen apránként női ruhát öltve, fölakasztja ma-
gát. E darabban áldozat és hóhér fogalma, illetve
alakja két elkülönült világként jelenik meg, mely-
ben az egyik emberi lény a másikat dolognak,
tárgynak, a másik pedig őt pusztán végzete esz-
közének tekinti. Ugyanez a darab egy másik -
egyébként a Mámorban is megjelenő-jellegze-
tesen pasolinis lélektani alapkonfliktust is felvet: a
beszéd, a kommunikáció hiányát (elsősorban
természetesen apa- f i ú viszonylatában) mint a
személyiséget meghatározó frusztrációt.

Ezek a bonyolult lélektani viszonyok s az önér-
tékelés paradoxonainak felismerése hősein ke-
resztül visszavezetik Pasolinit egy régi, a művé-
szet és irodalom legnagyobb hagyományaiban
visszatérően megfogalmazódó erkölcsi kérdés-
hez is: győzelem és vereség mibenlétéhez, vi-
szonylagosságához, értelmetlenségéhez. „Aki
győz, az idióta, de mindig csak veszíteni, szép kis
balsors" - mondja a Calderón egyik szereplője.
Filozofikusabban és végérvényesen fogalmaz-
zák ezt meg a Fiú utolsó szavai a Mámorban: „A
győzelem mindig azé, aki veszít. A győzelmet so-
hasem ismerik el. A győzelem hasztalan."

A folyamatos önanalízis csaknem valamennyi
főhősének állandó törekvése. A Mámor egy vál-
ságba jutott személyiség agresszív önkeresésé-
nek jegyében zajlik; az önkeresés önagresszió-
hoz vezet - a Bestia da stilén túl - a Disznóólban
(Porcile) is, és a tudatos, következetes ölésig, ha
ugyan nem mészárlásig az Orgiában.

Ezek a megszállott önelemzések kiterjednek a
szereplők egymás közötti kapcsolatainak vizs-
gálatára is: e tekintetben mintaszerű, ahogyan az
apa fiát üldözi a Mámorban, de ez nyilatkozik meg
az apa-fiú viszony társadalmi kivetítésének,
nemzedékivé tágításának visszatérő igényében
is, többek között ugyancsak a Mámorban, de
ugyanígy a Calderónban vagy a Disznóólban is.
A társadalom „normális tagjainak" megfelel a
„demokratikus fasizmus" is; ezen túl csak a „kita-
szítottak" világa helyezkedik el, a Calderón egyik
hősének elemzése szerint. A polgári lét és a „lá-
zadó", „forradalmár" ifjak hagyományos antitézi-
sének bonyolultabb változata tér vissza a Má-
morban éppúgy, mint a Calderónban vagy a
Disznóólban, ugyanakkor a lázadó fiúk alakjában
interiorizáltan, egy személyiség problematikájába
sűrítve jelenik meg. Ez vezet az olyan hangzatos
paradoxonokig, amelyek szerint ugyanannak a
személyiségnek képezi alkotórészét a lázadás
mint a konformizmusnak, illetve az
engedelmesség mint a szembenállásnak
megnyilvánulása, amivel a Disznóól főhőse, Ju-
lian jellemzi magát. A konformizmus és a forra-
dalmiság ugyanazon személyben feltételezett
paradoxona az egyik alkotóeleme annak a sajá-
tos interpretációnak, amit Pasolini az apa-fiú vi-
szonyról ad, ahol is a fiú mint „enigma", talány je-
lenik meg az apa tudatában (Mámor, Disznóól). E
gondolatkör történeti háttere Pasolini jellegzetes



Helyszínkeresés közben

Ugyanis e drámák, főképpen pedig a Saló, tanú-
sága szerint: a győzelem a pusztítás után a
pusztulásba vezet.

Sokáig lehetne sorolni még a Pasolini-drámák
gondolati-lélektani csomópontjait, főleg pedig
azok összefüggéseit, mindaddig azonban, amíg
e művek magyar nyelven nem hozzáférhetők,
ennek nem sok értelme van. (Mindenesetre a jég
megtörésében felbecsülhetetlen érdeme van a
Budapesti Kamaraszínháznak, amely a színpad-
ra állítással végre hozzáférhetővé tette Pasolini-
nek legalább egy irodalmi alkotását, valamint a
Színház című folyóiratnak, amely a megkopó
emlékezet helyett annak megőrzését a nyomta-
tásra bízza.)

Érdemes viszont még érinteni azokat a formai
konzekvenciákat, amelyek a fentebb taglalt gon-
dolatkör, illetve a Pasolini-féle színpadi
koncepció erőterében világosan kirajzolódnak.
Pasolini színházi kiáltványának tükrében
világos, hogy a „kulturális" rítusként felfogott
„beszédszínház" természetszerűleg szinte
teljesen kiiktatja a drámából a cselekményt, s
ennek megfelelően a színpadi akciót. Ez
természetesen nehéz feladat elé állítja a
rendezőt és a színészeket, hiszen a feszültség
ébrentartásához a verbális szófolyam,
hordozzon bármily gondolati súlyt, nem
elegendő. Emellett a dialógusok is sokszor csap-
nak át hosszú, a teátrális monológfüzérekbe.
Ezek értékelése azonban mára Pasolini-drámák
olvasástechnikája és feldolgozása szempontjá-
ból is fontos. Tudniillik láthatóvá teszik - a
redukált dramaturgia mellett - a szöveg költői
logiká

ját és működését. Vagyis a legadekvátabb értel-
mezés költői szövegnek tekinti e drámákat, s
mint ilyeneket dolgozza fel őket - természete-
sen nem önkényesen - színpadra, hiszen ez a
költői érvény és hangzás a darabok vivőereje, ez
a költői érvény teszi minden nehézség ellenére
érzékelhetővé és felfoghatóvá a sokszor nagyon
is összetett, színpadi szempontból nehéz gon-
dolati tartalmat.

Sok szempontból valóban antidrámai megol-

Pasolini 1968-ban forga
film számomra a filmes
fokmérője; elfogulatlan
naturalizmus; a filmjele
festményszerű képek
hiányzik a Greena
modorosság; az e
legelemibb és legalapve
művészi technika, amel
segítségével a realista
formái:

Fiatal idegen férfi érke
ba, és lényének misztik
gédsége - révén identitá

dások jelentenek tehertételt a szövegekben. Jel-
legzetes ilyen tehertétel a Pasolininál oly gyakori,
s valóbai nehezen indokolható, ezért a húzá-
soknak automatikusan áldozatul eső kulturális
hivatkozások (olvasmányélmények, szerzők, cí-
mek, idézetek stb.). Az is igaz, hogy ezekben a
verbális, színpadellenes szituációkban annál
hangsúlyosabb, provokatívabb egy-egy erős
akció. (Mint amilyen például a Férfi önakasztása
az Orgia végén). Az a tény, hogy Pasolini
sokszor elég nagyvonalúan kezeli a színpadi
törvényszerűségeket, nem csökkenti műveinek
érvényét, mégpedig a már elemzett költői logika
működése okán. Sőt azt lehet mondani, hogy
ahol eleget akar tenni a színpadi
konvencióknak, megoldásai ott válnak
érdektelenebbé.

A hatás kulcsa megint csak abban rejlik, hogy
színpadi munkáira is érvényes alkotó énjének
írásom elején jellemzett működési mechanizmu-
sa, vagyis az, hogy legérvényesebb műalkotásai
magas fokú szellemi izzásának alkalmi tárgyia-
sulásaiként jöttek létre, s műfajukat, konkrét for-
májukat -- a külső adottságok erőterében - a
gondolat következetes, bármi fajta meghátrálást
eleve kizáró kidolgozása adta meg.

Jegyzetek

1. Jean-Michel Gardair, Corriere del Tirreno, 1971.
november 13.
2. Aurelio Roncaglia: Nota a „Porcile, Orgia, Bestia da
stile", Garzanti, 1979
3. Ld. Guido Davico Bonino: Prefazione a „Pier
Paolo Pasolini: Teatro", Garzanti, 1988

ENY
PIER
BABARCZY ESZTER

HE MÁMOR

tta a Teorernát. Ez a
mítoszteremtés egyik

látássá varázsolt
ntés rétegzése olyan

révén, amelyekből
way-féle kellemetlen
mberközi viszonyok
tőbb parabolája; olyan

y egyfajta lényeglátás
képből is szimbólumot

zik a nagypolgári ház-
us érzékisége - gyön-
svesztésbe, őrület-

be, és bizonyos értelemben megdicsőült vagy
szent halálba kergeti a ház összes lakóját, az
Apát, az Anyát, a Fiút, a Lányt és Emíliát, a szol-
gálót.

Pasolini e filmnél két évvel előbb írta a Szkáro-
si Endre által Mámor címen lefordított színdara-
bot. Mindössze hat színdarabjának egyikét,
amely a Teorémához hasonlóan az emberközi
érzékiségnek, az érzékiségnek mint hatalomnak
misztikus, a társadalmi identitást veszélyeztető,
önmagunkról való tudásunk kereteit szétrombo-
ló erejéről szól. Most, az 1980-as évek
legvégének s a '90-es évek legelejének Pasolini-
mámora után, a Budapesti Kamaraszínház
műsorra tűzte
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