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tűr ellentmondást, még fogfájását is közszerep-
léssé alakítja. Söptei Andrea színésznője épp-
úgy belefásult kudarcaiba, mint Mommina a sze-
rencsétlenségébe. Bán János színészét, illetve
az általa megformált Rico Verrit ugyanaz a gör-
csös indulat, a sértődékenységet (sérülékeny-
séget) túlzásig fokozó düh mozgatja. A főszerep-
lők esetében zavaróan összefolynak a színészi
és a szerepbeli karaktervonások, s így a játékstí-
lus szintjén nem születik meg az élet és a játék, a
szereplők és a szerepek közti distancia. (A hát-
térfigurák viszont nem lépnek előtérbe, színész-
ként nincs önálló szerepük a színházi történet-
ben.)

A Katona előadását a maszkok uralják -
konkrét és áttételes értelemben is. (Ilyen erőtel-
jesen eddig ritkán változtatta át a smink és a pa-
róka a Katona színészeit.) Színészember-masz-
kok és szerepmaszkok feszültségéről és átfedé-
séről beszélhetne az előadás, de nem látni az
álarcok mögé, nem érezni az arcokat; nincsenek
olyan pillanatok, amikor a maszkok véletlenül fél-
rebillennek, vagy szándékosan félrebillentik
őket, így a Katona színészei többnyire láthatla-
nek maradnak. Élvezik (és élvezetessé teszik)
az áthallásokkal teli játékot, de maguk alig mutat-
koznak meg benne. Nem róluk van szó.

Ezért érzem azt, hogy az előadás némileg
megkerüli a Pirandello-darab izgalmas (bár má-
ra kissé elkoptatott) kérdésfeltevéseit. Feloldó-
dik a feszültség, nincs tényleges bizonytalansá-
ga, valódi tétje az előadásnak. A magas fokú
mesterségbeli tudás biztonsága, a mívesség kis-
sé steril formagazdasága határoz meg benne
mindent. De mindez el is fedi azt, amiről a darab
valójában szól: a világ kiismerhetetlenségében
döbbenten felfedezett káoszt. „Azén színházam
krízisek kiváltására törekszik" - idézi Pirandellót a
Katona műsorfüzete. Ascher rendezése pusztán
kellemes estét szerez. Pedig a tét óriási ben-ne -
a színház maga, sőt még több, a teljes élet.
Áttételesen minden megtörténik itt, valóságosan
jóval kevesebb.
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z a drámai oeuvre, melynek alkotójáról
Kosztolányi 1926-ban azt írta, hogy „ma a
világ legtöbbet emlegetett, s bizonyára
egyik legeredetibb drámaírója" (s melyet a
minap egy magyar színikritikus a színházi

mindentudás, a mindig-mindent-mindenkinél-
jobban-tudás fölényes gesztusával utasított a
Molnáré alá), akkor, amikor ez a megállapítás le-
íratott, még mindössze tíz év termését, igaz, pár-
ját ritkítóan bő termését jelentette. Pirandello
drámaírói karrierje csak 1916-ban indult el, a
Pensaci, Giacomino! (Gondold meg, Giacomi-
no!) sikeres római bemutatójával, s ekkor az író
már majd' ötvenéves volt. Az első sikeres dara-
bot még abban az évben két további követte, a
Liolá és az II berretto a sonagli (Csörgősipka), a
következő nyolc év folyamán pedig Pirandello
huszonnyolc színdarabot írt, köztük a század
drámairodalmának olyan alapműveit, mint az Igy
van (ha így tetszik) (1917), a Ki-ki a szerepét
(1918), a Hat szereplő szerzőt keres (1921), a IV.
Henrik (1921), az Öltöztessük fel a mezteleneket
(1922). De hogy az 1916-ig novellák, esszék és
öt regény - egyikük a legnagyobb sikerű: a
Mattia Pascal két élete (1904) - szerzőjeként
ismert író műhelyében mi készítette elő ezt az
elemi erejű színházi kreativitást, arról a
nyilvánosság 1926-ban éppúgy nem tudhatott
semmit, mint arról, ami még eljövendő volt.
Holott a dráma, a színház kezdettől fogva
Pirandello legerősebb ambíciói közé tartozott,
amit azonban frusztrált és elfojtotta
sikertelenség. Már 1886-ban, tizen-kilenc éves
palermói egyetemistaként megpróbálkozott a
műfajjal - ekkori a Gli uccelli dell'alto (A
magasság madarai) -, s 1892-ből való az a
darabja, mely elsőként vált publikussá, de csak
hat év múlva, és akkor is csak folyóiratban, a töb-
bek között általa alapított Arielben: a La morsa

Vagyis a drámai dialógus. Úgy vélem, nem
árt az olvasók emlékezetébe idéznem ezt
a szép meghatározást, mely nem tőlem
származik: hiszen szinte az egész mai
drámairodalom alapjában narratív jellegű,
vagyis inkább novella- vagy regénytémákat,
semmint drámai témákat dolgoz fel, és
szükségképpen
rosszul: először is azért, mert az epikus
történet általában nehezen tűri, hogy lerövidítsék
és színre vigyék, másodszor pedig azért, mert
véleményem szerint rosszul fogják fel a színpadi

(A satu). Az 1896-os La ragione degli altri (A má-
sok igaza) is ismeretlen maradt. Pirandellónak
1910-ig, negyvenhárom éves koráig kellett vár-
nia, amíg végre színre került egy darabja, még-
pedig végre A satu, majd a Lumie di Sicilia (Citro-
mok Szicíliából), mindkettő Rómában. A siker
azonban még további hat évig váratott magára.
Mindeközben megpróbálta elhitetni barátaival,
környezetével, hogy nem érdekli a színház, mert
másodrangú művészet, egy eredeti utánzása,
egy műalkotás illusztrációja. De nemcsak a meg-
megújuló próbálkozásoknak és a tettetett leki-
csinylésnek az átlátszó szimbiózisa mutatja,
hogy kezdettől fogva milyen sokat jelentett szá-
mára - az az egy-két színházi tárgyú cikk is,
amelyet még jóval drámaírói karrierjének megin-
dulása előtt írt, arról tanúskodik, hogy mélyen
gondolkodott a Színházról. A legkorábbi a Mar-
zocco című lap 1899. május 7-i számában jelent
meg, s ezt a címet viseli: A beszédben testet öltő
cselekmény. Illetve: a tömörségében sokatmon-
dó azione parlata kifejezést, amit németre vagy
angolra oly pontosan le lehet fordítani - gespro-
chene Handlung, spoken action - magyarul le-
hetetlen a nyelvérzék sérelme nélkül szabatosan
visszaadni („beszélt cselekmény"). De ha szük-
ségképpen veszendőbe megy is a lényeg lapidá-
ris összefoglalása, talán mégis érzékelhető,
hogy az írás alapvető jelentőségű: a dráma, a
színpadi dráma abszolút alapkérdését veti fel, és
radikális. egyszersmind komplex választ ad rá -
olyan választ, amely majd' egy évszázad alatt mit
sem vesztett érvényességéből. Olyannyira nem,
hogy alig ismerek aktuálisabb hozzászólást ah-
hoz a vitához, mely a drámaírók és a színházak
viszonyával kapcsolatban nálunk is időről időre
kiújul.

eszköztárat egyöntetűen leszűkítő és elszegé-

nyítő modern technika - e valóságos Prokrusz-
tész-ágy - szigorát. Igaz, Shakespeare is olasz
novellákból merítette néhány drámájának tár-
gyát; de volt-e valaha is olyan drámaíró, aki ké-
pes lett volna a történetet elejétől végig nála job-
ban cselekménnyé alakítani, soha semmi en-
gedményt nem téve egy olyan technika ostoba
követelményeinek, mely csupán a külsőségek
tekintetében szigorú?

A színpadról minden leíró vagy elbeszélő ele-
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