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A Mussolini stadion mozaikja szimbolikus ábrázolásokkal



I. ELŐSZÓ

Róma, 1934: színház és történelem

Ez az ember pontosan olyan, mint amilyennek már leírtam neked, […] otromba tucat- 
ember, arra született, hogy lekezelően parancsoljon középszerű, durva embereknek. 
Gátlástalan, bármire hajlandó. Nem bír tőle különböző embert megtűrni maga körül. 
Akinek vannak lelkiismereti aggályai, aki nem hajbókol, aki veszi magának a bátorsá-
got, hogy emelt fővel kimondja az igazságot, az „rossz jellem”. Ennek ellenére, elisme-
rem, hogy ilyen „kíméletlen” időkben a mostani politika és társadalom megköveteli 
az ilyen embert. Fenn kell tartanunk a róla alkotott mítoszt, mindenek ellenére hinni 
benne és hűen szolgálnunk. Ez olyasfajta szigor, amelyet bizonyos pillanatokban fel-
tétlenül magunkra kell kényszerítenünk.

(Luigi Pirandello: Levélrészlet Marta Abbának 1932-ből)1

A nemzet életének egy ilyen magasztos pillanatában feltétlenül emlékeztetnünk kell 
a kormány és a párt vezetői személyes jelenlétének politikai és társadalmi súlyára a 
művészeti élet egy új területén, a prózai színház következő évadjának megnyitásakor, 
ebben a rendszer által megújított színházban. A mostani ünnepséggel a prózai színház 
hivatalosan is belép azon nemzeti működési körbe, amelyet közvetlenül is figyelem-
mel követ a fasiszta rendszer.

(Részlet Luigi Pirandello beszédéből, amely Mussolini jelenlétében hangzott el a római  
Teatro Argentina átépítése utáni ünnepélyes megnyitóján, 1935-ben)2

Az első idézet Pirandello egy magánleveléből való. Mussoliniről ír így 1932-
ben, több éves külföldi távollétéből hazatérve, egy találkozásuk után, jól szem-
léltetve az értelmiségi elit véleményét az olasz politikai vezetőről. A jellem-
zés azért figyelemre méltó, mert Pirandello és más prominens értelmiségiek 

1 Luigi Pirandello, Lettere a Marta Abba, szerk.: Benito Ortolani, Arnoldo Mondadori Editore, Mi-
lano 1995, 320214. A fejezet elkészülte után jelent meg Lukácsi Margit tanulmánya, mely szin-
tén felhasználja a fenti és más levélrészleteket. L. Lukácsi Margit: „Idegen test” – relatív valóságok: 
Pirandello és az olasz fasizmus, in: Irodalmi szövegek és politikai szerepek. A Hamsun-jelenség, szerk.: 
Masát András, Gondolat Kiadó, Budapest 2011, 152–173. A fordításokat az előzetesen készült 
saját fordításaimban idézem. A továbbiakban, ahol nem tüntetem fel külön a fordítót, ott saját 
fordításomban közlöm a dokumentumokat, idézeteket.

2 Discorso per il teatro, in: „Quadrivio”, 3 novembre 1935, idézi Claudio Vicentini: Il problema del 
teatro nell’opera di Pirandello, in: Pirandello e il teatro del suo tempo, szerk.: Stefano Milioto, Edizione 
del Centro Nazionale di Studi Pirandelliani, Agrigento 1983, (újabb kiadása: Tutto Pirandello, 
Edizione del Centro Nazionale di Studi Pirandelliani, Agrigento 1986, pp. 181–207), 28.
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művei, közéleti tevékenysége kulcsot adhatnak a húszas, harmincas évek 
olasz és nemzetközi színházi világa, kultúra és hatalom találkozási pontjainak 
jobb megértéséhez. A második idézet Pirandello hivatalos beszéde három és 
fél évvel később, a legjelentősebb színházépület, a római Teatro Argentina fel-
újítása után, a színházi évad ünnepélyes megnyitásakor.

Mi a különbség a két időpont és a két helyzet, a magánember és a köz-
életi ember véleménye között? Mit gondolhatott Luigi Pirandello,3 Filippo 
Tommaso Marinetti, 4 Massimo Bontempelli5, az olasz Királyi Akadémia tagjai 
vagy a Magyarországon szinte ismeretlen, de a kor Olaszországának megha-
tározó kritikusa, színházszervezője, Silvio d’Amico és mások? Hogyan éltek 
együtt a totalitárius diktatúrával? Mi a korszak néhány prominens értelmi-
ségijének, színházi emberének véleménye saját koráról, országa kultúrájáról, 
színházáról, politikájáról? És hogyan viszonyultak európai elit értelmiségiek 
az olasz fasizmus egy kitüntetett tudományos és kulturális intézménye, az 
Olasz Királyi Akadémia rendezvényéhez 1934-ben? 

A nagy, nemzetközi összejövetelt a Volta alapítvány támogatta. A nagyobb 
tőkeerővel rendelkező cégektől, vállalkozásoktól Mussolini megkövetelte, 
hogy hatalmi, politikai céljait a tudományon, a kultúrán keresztül is támo-
gassák. Így került sor arra, hogy a nagy elektromos cég, az Edison alapítványt 
tegyen; ez a Volta Alapítvány teremtette meg a Mussolini által alapított Olasz 
Királyi Akadémia évente megrendezésre kerülő különböző témájú nemzet-
közi konferenciáihoz a pénzügyi hátteret. Az 1934-es Convegno Volta sul teatro 
drammatico, azaz a Volta konferencia a prózai színházról témái felölelték a kor 
fontos színházi, kulturális és társadalmi kérdéseit.6

A konferencia elnöke, Luigi Pirandello, mindössze néhány héttel később 
már a Nobel-díjat vehette át, titkára, Filippo Tommaso Marinetti a futurizmus 
fő sodrának vezető személyisége volt. 

Az elképzelések, a meghívások és a tényleges rendezvény között jelentő-
sek a különbségek. Sokan nem akartak, illetve főleg nem tudtak részt venni 
a konferencián. Meghívást kapott többek között George Bernard Shaw, Mol-
nár Ferenc, Maurice Maeterlinck, Gerhart Hauptmann, Paul Claudel, Jules 
Romains, William Butler Yeats, Stefan Zweig, Makszim Gorkij, Franz Werfel, 
André Antoine, Jacques Copeau, Konsztantyin Szergejevics Sztanyiszlavszkij, 
Vlagyimir Nyemirovics-Dancsenko, Alekszandr Tairov, Vszevolod Emiljevics 
Mejerhold, Federico García Lorca és Walter Gropius, Gordon Craig stb. Az 
olaszok közül néhányan: Luigi Chiarelli, Giovacchino Forzano, Piermaria 

3 1867–1936
4 1876–1944
5 1878–1960
6 A konferencia előadásait l. AA.VV., Convegno di lettere. Il teatro drammatico, Roma, 8–14 ottobre 

1934. Atti del convegno. (a cura della Reale Accademia d’Italia). Roma, Fondazione A. Volta, 
1935, a továbbiakban Convegno rövidítéssel jelölöm a kötetet.
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Rosso di San Secondo drámaírók, Enrico Prampolini festőművész, díszletter-
vező, Anton Giulio Bragaglia és Guido Salvini rendezők, a kritikusok közül 
többek között Renato Simoni és Adriano Tilgher voltak hivatalosak. 

Kik fogadják el a meghívást, vajon milyen érzésekkel, s kik nem, és ők va-
jon miért nem? Gyakran lehet személyes motivációkat, okokat sejteni, azonban 
nem egyszer a nagypolitika szól bele a döntésekbe, ki is vehet végül részt a 
konferencián és ki nem. Vajon hogyan készítik elő a nemzetközi rendezvényt, 
milyen szakmai és/vagy személyes ambíciók mozgatják a szervezőket, s ho-
gyan viszonyulnak ahhoz az intézményhez, mely keretet és lehetőséget ad a 
találkozóhoz? S valódi eszmecsere zajlik-e, vagy valamiféle manipuláció moz-
gatja a látszólagos párbeszédeket? Mi van a felszínen, s mi a színfalak mögött? 
Melyek a látszatok, az álmok, a remények, a mítoszok, és mi van mögöttük?

A konferenciáról az egyik magyar résztvevő, Németh Antal7 (néhány hó-
nappal később már a Nemzeti Színház igazgatója) is beszámol: 

Róma az idei mézillatú őszön, az októberi égbolt azur izzású kupolája alatt egy kurta 
hétre a színház Rómája lett. A királyi olasz akadémia tanácskozásra hívta meg Euró-
pa drámaíróit, dramaturgjait, színházigazgatóit és rendezőit, hogy megbeszéljék egy-
más között ennek a furcsa művészetnek, néha nagyszerű, másszor hitvány, sokszor 
haldokló és mégis halhatatlan emberi megnyilatkozásnak időszerű, megoldásra váró 
kérdéseit. Érdekes nemzetközi társaság gyűlt egybe napról-napra a Farnesina előkelő, 
freskókkal ékes termében. Világhírű és ismeretlen fejek, idegen érzések és távoleső 
temperamentumok — csak egyetlen közösségbe markoló kapocs: a színház! 

Az elnöki pódiumon nap-nap után a melankolikus mosolyú, halk Luigi Pirandel-
lo és a lobogó, ditirambikus Marinetti egymás közelében. Az első sorban Maurice 
Maeterlinck ezüst haja világít, hátrább a nagytermetű, pápaszemes, pirosarcú, komoly 
Yeats, a Nobel-díjas misztikus ír költő. A hanyagul öltözködő öreg úr az ablak mellett, 
aki olyan, mintha Dickens valamelyik regényének lapjairól lépett volna elő, Gordon 
Craig, a mai színház legnagyobb reformátora.8

Az egyre erőteljesebben kiépülő olasz totalitárius diktatúra egy érdekes peri-
ódusának lehetünk tanúi, a II. világháború tragédiáját megelőző, az európai 
országok többsége számára utolsó viszonylag békés pillanatnak. A konferen-
cia szervezésének dokumentumaiból kirajzolódik a háttérben munkálkodó 
politikai akarat, mely hol nyíltan, hol burkoltan beleszól a kultúrába. Az ér-
telmiségiek a konszenzus és a represszió nehezen definiálható határán mo-
zognak. A téma szempontjából külön érdekesség, hogy a korszak a magyar 
és az olasz kultúrpolitika kiemelten fontos találkozási pontja, és ettől rész-
ben függetlenül, a magyar irodalom, a magyar dráma, elsősorban a vígjáték-
ok olaszországi megjelenésének, elterjedésének jelentős időszaka. A magyar 

7 1903–1968
8 A római színházi világkongresszus, „Napkelet”, 1934 (11), 663.
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szerzők és műveik rendkívül ismertek és népszerűek voltak, közülük többen 
világhírűek – mint Molnár Ferenc –, akiket mind az olasz közönség, mind a 
színházi szakma igen nagyra becsült. Többen az úgyszintén kulcsszerepet be-
töltő magyar film mintájára a „fehér telefonok színházáról” beszélnek. Ez a 
drámatípus döntően kerülte a politikát, ezért kevés összeütközése adódott, 
viszont miközben a közönség számára biztosította a mindennapi politikától 
való távolságot, a kikapcsolódást, egy polgári világ értékrendjét, világát köz-
vetítette. A politika nem akadályozta ezt a menedéket: a nézők, az olvasók 
kívül maradhattak a politikai rítusokon, a totalitarizmus szakrális kultúrá-
ján, helyette megteremthették önmaguk számára azt a privát szférát, amelyet 
egyébként az átpolitizált mindennapokban nem állt módjukban birtokolni. A 
magyar szerzők közül kimagaslik ugyan Molnár Ferenc alakja,9 de rajta kívül 
megszámlálhatatlan más fontos, színvonalas író és drámaíró is jelen volt az 
olasz színpadokon, a könyvkiadásban. 

Jelen könyv címe, az Őexcellenciája kívánságára arra utal, hogy a kormány-
fő kézi vezérléssel irányította a kultúrát; nem egyszer lényeges különbségek 
vannak a nyilvánosan deklarált és a tényleges célok, a lehetőségek és a megtett 
kultúrpolitikai lépések között, illetve maguk a deklarált célok, megközelítések 
is ellentmondásoktól terhesek. A harmincas évek közepétől tovább szélesedik 
majd a szakadék a fasizmus által fennen hirdetett birodalmi ábrándok és a 
valóságos lehetőségek között. Érdemes górcső alá venni a kultúra, az olasz 
színház viszonyulását a politikához, önképét, akárcsak a kor legkiemelkedőbb 
drámaíróinak, színházi szakembereinek, rendezőinek, szcenikusainak helyze-
tét, rajtuk keresztül az értelmiségiek viszonyulását a politikai hatalomhoz. Az 
1934-es Volta konferencia a prózai színházról sok szempontból emblematikusnak 
tekinthető mind az olasz, mind az európai kultúra és színház szempontjából. 
Az olasz kultúra és a színház szerteágazó kérdéseit a fasizmus politikai rend-
szerében, a totalitarizmus és a modernitás határmezsgyéjén, a harmincas évek 
nemzetközi vetületében értelmezhetjük. 

A század kultúrájára egyre inkább jellemzően a színház is a magánszférá-
ból a szélesebb körű társadalmi szféra felé mozdult el, s ennek kapcsán meg-
változott a színház és az állam viszonya. A színházat övező kiemelt társadalmi 
érdeklődés kezdett visszaszorulni, s a szakma egyre inkább érzékelte a válsá-
got, mely összefüggött a világgazdasági válsággal is, valamint a tömegkul-
túra kialakulásával, a színház szerepének megváltozásával. Az új technikai 
vívmányoknak köszönhetően a színház közönségének jelentős részét a nem-
zetközi szinten elterjedő film, a rádió és – miként a konferencián is utalnak rá 
– a nagyszabású sportesemények hódítják el. A filmen és a rádión túlmenően 
1934-ben már Olaszországban is komoly kísérletek folytak a televíziózás meg-
teremtésére. 

9 1878–1952
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A XIX. században és a XX. század elején 
a kulturális szféra a politikaitól döntően el-
különült, a fasiszta államot megelőző libe-
rális állam sem támogatta Olaszországban a 
színházat. A fasizmus időszakában kiépülő 
tömegkultúra Európa-szerte az államnak a 
kulturális szférában való erőteljesebb sze-
repvállalása felé mozdult el. Ennek folytán 
a színház, a művészet társadalmi küldetése, 
illetve összefonódásai a politikával, propa-
gandacélokra való esetleges felhasználása 
új összefüggésbe került. A konferencia té-
makörei hűen tükrözték a fenti problema-
tikákat, a művészet „küldetésének”, illet-
ve a tömegkultúrában játszott szerepének 
kérdését. A kereskedelmi színház gondjainak megoldását több olasz értel-
miségi a fokozottabb állami szerepvállalásban látta, megválaszolásra várt 
azonban az a súlyos kérdés, hogy az állam várhat-e ezért cserébe valamilyen 
ellenszolgáltatást a színháztól, illetve milyen érdekek mentén bírhatják rá 
a színházak a kormányt, hogy a szükséges segítséget megadja. Annyival is 
érzékenyebb problémáról volt szó, mivel a fasiszta hatalom fokozatosan irá-
nyítása alá vonta a tudományos és a kulturális szférát, bár bizonyos önálló-
ságot azért meghagyott. 

A fasizálódás több új intézmény létrehozásában is megmutatkozott, me-
lyek közül kiemelkedett az Olasz Királyi Akadémia. Mindevvel párhuzamosan 
a politikai hatalom keményen leszámolt az antifasiszta politikusokkal, értelmi-
ségiekkel, akik közül egyesek börtönnel, számüzetéssel, mások belső emigráci-
óval, illetve tényleges emigrációval fizettek, néhány prominens értelmiséginek 
az ellenállás az életébe került, gondoljunk például Antonio Gramscira.

A színház modernizációs törekvéseinek területén a rendezői színház egyre 
nagyobb jelentőségre tett szert. Az olasz színházi kultúra fontosabb szereplői 
ismerték a kor kiemelkedő európai rendezőit, illetve a közönség is élvezhet-
te többük rendezését. Számos nagy művész érdeklődött, vonzódott az olasz 
kultúra iránt, Pirandello drámája nemzetközi sikereket ért el, az olasz színház 
mégis valamelyest elszigetelt maradt. Bár a nagy európai reformerek közül 
többeket is meghívtak az 1934-es konferenciára a szervezők, így Luigi Piran-
dello, Silvio d’Amico,10 de Filippo Tommaso Marinetti is a drámai mű, illetve 
a „drámaköltő” primátusára voksoltak, a rendezőt, illetve a színészt aláren-
delt interpretátornak tekintették. A hagyományos színpadtechnika, a színházi 
tér változásai az újabb drámákon is pontosan mérhetőek, például Pirandello 

10 1887–1955

A falusi rádióban állathangokat utánoznak
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Hat szereplő szerzőt keres című drámájának „meztelen” színpadán, ahol a darab 
kezdetén a technikusok a fényeket próbálgatják, melyeket a cselekmény során 
nagy hangsúllyal használni is fognak. A modern színházépítészet és színpad-
technika világszerte a színházi kultúra fontos kérdésévé válik, az avantgárd, a 
futurizmus is nagy hatást gyakorol a modern szcenikára. 

Az olasz színházi kultúra különösen érdekes fejezete a futurizmus, mely-
nek fő áramlata a nacionalista majd a fasiszta politikával bizonyos mértékig 
szimbiózisban létezik. A színház ugyanakkor ki is lép zárt teréből, s nagy 
tömegrendezvények részévé, formájává is válik – részben az újfajta fesz-
tiválokon, részben azonban a politika porondján is. A folyamat részeként a 
modernitásban a színház szerepe mellett a színházi struktúra is változott, a 
kommercializáció a korábbiakhoz képest nagyobb méreteket öltött. A sok bi-
zonytalanság egyébként is megkérdőjelezte a korábban elfogadott kánonokat, 
az újak vitákban, harcokban alakultak.

Miközben a kialakuló tömegtársadalom kultúrájában a polgári és a 
dialektális színház egyre szűkebb területet foglalhat el, a közép-, illetve az alsó 
középosztály hagyományos színháza mellett működik a politikai színház is, 
létrejönnek a politikai liturgiák előadásai. Erőteljesen megnő a mozdulatmű-
vészet, a tánc szerepe a kultúrában, a (tömeg)sport, a test kultusza a fasizmus-
nak is fontos kérdése. A tömegsport a fasiszta (és más totalitárius rendszerek) 
rituáléinak részévé válik, a kiemelkedő eredményeket elérő sportolók az új 
retorikába is kitűnően beleillettek, amennyiben követendő modellként, új hő-
sökként, az új olasz ember mintájaként szolgálhattak. 

A tömegtársadalom, a technikai vívmányok tökéletesedésével egyre inkább 
előtérbe kerülő film és a tömegkommunikációban is hódító rádió kapcsán már 
csak gazdasági megfontolások miatt is felvetődött színház és publikum újfajta 
kapcsolatának a kérdése. Radikálisan csökkentek a színházi bevételek, melyek-
nek pótlását az olasz szakma az állami támogatásoktól remélte. A konferencia 
egyik központi célja a támogatások, az állandó állami színházak működésének 
európai léptékű összehasonlítása volt, s ezen keresztül annak demonstrálása, 
hogy más államok sokkal többet áldoznak a színházukra, mint az olasz. 

Az utóbbi években a tudományos diskurzus erőteljes hangsúlyt fektetett 
a totalitarizmus és a modernitás kérdésére – kiemelkedőek Emilio Gentile, 
Richard J. B. Bosworth és mások munkái.11 Újabban szerteágazó kutatások 
összpontosítottak a fasizmus idejének olasz kultúrájára is, témám elsősorban 
ehhez a kérdéskörhöz kapcsolódik. A fenti összefüggésekben vizsgálom az 
Olasz Királyi Akadémia és más új, a fasizmus által létrehozott kulturális intéz-
mények működését, a kultúra, a színház fokozatosan növekvő befolyásolását 

11 L. Emilio Gentile, szerk.: Modernità totalitaria. Il fascismo italiano, Editori Laterza, Roma–Bari 
2008, Emilio Gentile: Fascismo di pietra, Laterza, Roma–Bari 2008; R. J. B. Bosworth szerk.: The 
Oxford Handbook of Fascism, Oxford University Press, Oxford, New York 2009.
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a kiépülő intézményrendszeren keresztül, valamint az értelmiségiek helyze-
tét, mozgásterét és annak változásait. E törékeny kapcsolatnak természetesen 
igen bonyolult belső viszonyrendszerei vannak, amelyeket tetten érhetünk az 
egyes alkotók, tudósok, kultúrpolitikusok működésén, művein keresztül. Új 
kulturális szervezetek, események, működési rendszerek alakulnak, melyek 
nem egyszer éppen ambivalens mivoltukkal érdemelnek figyelmet. 

Nem kevésbé izgalmas a konferencia résztvevőinek további pályája, ami 
nem csupán az olasz kultúrpolitikával függ össze, hanem az egész európai 
kultúra, politika tragikus változásaival, válságával is. Végső soron képet 
kaphatunk a kultúra, a színházkultúra ellentmondásos viszonyairól, vala-
mint azokról az eredményekről is, amelyeket ez a korszak immár történelmi 
távlatból nézve elkönyvelhet. A makrotörténetet egy, az eddigiekben nem 
vizsgált mikrotörténeten keresztül szemlélhetjük. Figyelmünket a fasizmus 
kultúrpolitikája, hatalmi gépezetének fokozatos konszolidációja, a kultúra 
helyzete, azon belül is a színházi kultúra és a hatalommal való kapcsolata, 
az olasz és a nemzetközi színház érintkezése, a színházi szakma belső har-
cai, valamint a külföldi értelmiségiek viszonyulása Olaszországhoz, az olasz 
fasizmushoz témaköreire irányíthatjuk, hiszen a konferenciára a nemzetkö-
zi színházi és kulturális élet kiemelkedő képviselőit hívták meg. Érdemes 
hangsúlyozni, összefoglalni a nemzetközi színházi kultúrának a fasizmus-
hoz való viszonyát, hiszen a széles szakma sem ismeri talán mélységében az 
akadémikus Luigi Pirandello mellett Marinetti akadémikusi tevékenységét, 
G. B. Shaw12 vagy akár Edward Gordon Craig13 kapcsolatát a fasizmussal. 
Az általam kutatott dokumentumokon keresztül számos érdekes felfedezést 
tehetünk a neves értelmiségiek gondolkodásmódjáról is. Témánk szempont-
jából megkerülhetetlen a politikai hatalommal szorosan együttműködő olasz 
(színházi) avantgárd vizsgálata is.

Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy az elmúlt majdnem kilenc év-
ben több alkalommal is kutathattam, többezer dokumentumot átnézhettem a 
Reale Accademia d’Italia – az Olasz Királyi Akadémia – egykori archivumában, 
még döntően feldolgozatlan anyagokat. A korszak, a problematikák jobb meg-
világítását szolgálják ezek a dokumentumok, amelyek rálátást engednek az 
akadémia, a kultúra és a tudomány, a színház, annak kiemelkedő képviselői 
és a hatalmi gépezet működésének különböző aspektusaira, lehetőséget adnak 
a kultúra, a színház belső világának, az olasz és a nemzetközi színház kapcso-
latainak mélyebb megértésére. Nyomon követhetjük általuk a kultúrpolitikát, 
az úgynevezett színházi válságot Olaszországban, illeve mindezek elméleti és 
gyakorlati vetületeit. Az előkészületek levelezésein túlmenően segítségemre 
volt az 1935-ben kiadott konferenciakötet is. Kutatásaim eredménye, mely ott 

12 1856–1950
13 1872–1966
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is hiánypótlónak bizonyult, monográfia formájában először Olaszországban 
jelent meg 2014-ben.14 A magyar kiadás nem az olasz fordítása, hanem lénye-
gében egy másik könyv, kifejezetten a magyar közönség számára készült.

Kutatómunkám több mint tíz évvel ezelőtt kezdődött, amikor közremű-
ködtem a Firenzei Egyetem Facoltà di Scienze Politiche Karának az Európa 
békéjéért. Intézmények és társadalom a két világháború között című projectjében.15 
2008-ban az Andrew Mellon East-Central European fellowshipnek köszönhe-
tően a Római Amerikai Akadémián folytathattam a munkát, s ekkor kezdhet-
tem meg az Accademia dei Linceiben több éves kutatásaim, majd az OTKA 
Sabbatical program keretében további olaszországi könyvtárakban, levéltárak-
ban is dolgozhattam Rómában, Firenzében, Bolognában, Genovában, Gardone 
di Rivierán. Az előbbieken kívül többek között a British Libraryben, valamint 
a Londoni Színházi Könyvtárban is végeztem kutatásokat. A Trentói és a Tri-
eszti Egyetemen vendégprofesszori kurzusaimat, a Firenzei Egyetemen meg-
tartott előadásaimat szintén összekötöttem kutatómunkával is. Jelen munkám 
előzményeinek tekinthetjük pályám kezdete óta folytatott kutatásaim a XX. 
századi olasz és nemzetközi színház témakörében, így Luigi Pirandello mű-
veinek vizsgálatát, valamint a 90-es években a fiumei és trieszti kultúrával és 
társadalommal kapcsolatos kutatásaimból is visszatért több korábbi téma.

A munkámhoz nyújtott segítségért számos kollégának, intézménynek, archí-
vumok, könyvtárak munkatársainak, tanítványaimnak tartozom köszönettel: 
a kutatás konferenciákon, egyetemi kurzusokon, beszélgetések során is for-
málódott. Nagy segítséget jelentett az OTKA Sabbatical program, mely lehe-
tővé tette, hogy egy éven keresztül csak a kutatással foglalkozzam. Köszö-
nettel tartozom továbbá az American Academy in Rome 2009-ben hivatalban 
lévő igazgatónőjének, Carmela V. Franklinnak, s művészeti igazgatójának, 
Martin Brodynak, akik támogatták az Andrew Mellon Közép-Európai ösztön-
díjjal történő ottani kutatásaimat. A kollegiális beszélgetésekért, eszmecseré-
kért, levélváltásokért Gerardo Guccini, Fulvia Airoldi Namer, Anna Laura és 
Giulio Lepschy, Marta Petricioli, Günter Berghaus, Margaret Fisher és Andrea 
Mancininek tartozom elsősorban köszönettel. A Trentói Egyetemen eltöltött 
vendégprofesszori időszak és az ottani doktori iskola konferenciáján való rész-
vétel lehetőségéért Sara Lorenzininek és Gustavo Corninak mondok köszöne-
tet. Kutatásaimat nagyban segítették: Rita Zanatta, később Paola Cagiano de 

14 A több éves kutatás, melynek eredménye magyar, angol és olasz nyelven megjelent számos 
nemzetközi tudományos publikációm volt, az OTKA TBK-1102/2010 támogatásával jött létre. 
A témában 2014-ben az olasz Titivillus dei Fondi/Mostre Editoria, Corazzano (Pisa) kiadó-
nál jelent meg kötetem, Il Convegno Volta sul teatro drammatico. Roma 1934. Un evento culturale 
nell’età dei totalitarismi, melynek egyes részeire jelen munkámban hivatkozni fogok.

15 A projectet Marta Petricioli, a Firenzei Egyetem, akkori nevén Facoltà di Scienze Politiche tör-
ténész professzora vezette, Donatella Cherubini, a Sienai Egyetem sajtótörténésze csoportjában 
vettem részt. 
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Azevedo, az Accademia dei Lincei történeti archívumának felelős munkatársai 
és Gian Domenico Ricaldone, a Museo Biblioteca dell’Attore di Genova doku-
mentumtárának kezelője, Bruno Guerri, a Vittoriale degli Italiani igazgatója, 
Franca Angelini, az Istituto di Studi Pirandelliani e sul Teatro Contemporaneo 
(Róma) azóta sajnos elhúnyt vezetője, a Bolognai Egyetem Dipartimento delle 
Arti Visive Performative Mediali könyvtára munkatársai, valamint Budapes-
ten az MTA Könyvtára, az Országos Széchényi Könyvtár munkatársai. Nagy 
segítségemre voltak a kollégák, barátok könyvtárai is, melyeket rendelkezé-
semre bocsájtottak, elsősorban Anna Laura és Giulio Lepschy, Marta Petricioli 
és Gerardo Guccini. Nem végezhettem volna kutatómunkámat akkori munka-
helyi vezetim, Dezső Tamás dékán, valamint Bárdosi Vilmos, a Romanisztikai 
Intézet igazgatója és végül, de nem utolsósorban Giampaolo Salvi tanszék-
vezető professzor, valamint kollégáim, mindenekelőtt Falvay Dávid segítsé-
ge nélkül. Munkámban sokat köszönhetek barátaimnak, legfőképp Bartáné  
Siklós Mártának és d’Elhoungne Hervai Franciskának. A dolgozat forma- 
tálásakor jöttem rá, hogy még mindig egykori kedves, fiatalon meghalt tanít-
ványom, Székely Gábor útmutatását követem. 

Dolgozatom elkészítéséhez pedig elsősorban hálás köszönetet mondok 
asztrofizikus férjem, Kálmán Béla megértésének, érdeklődésének és segítségé-
nek kutatómunkám során, többek között a dokumentumok kitűnő fotóiért is.

A Volta konferencia a prózai színházról ünnepélyes megnyitójának közönsége



Egy falusi cipész Mussolini gipszszobrával tiszteleg a Duce 
előtt, a fotón a szobor körül a falu lakói.



II. FASIZMUS ÉS MODERNITÁS,  
FASIZMUS ÉS KULTÚRA

Totalitárius modernitás: a harmincas évek  
olasz kultúrpolitikája, hatalom és kultúra kapcsolata 

A fasizmusról szóló diskurzusban az elmúlt években, részben a történész-ku-
tatások irányainak köszönhetően, egyre nagyobb teret kaptak a kultúra külön-
böző aspektusai. A korai megközelítések gyakran nem tartották érdemesnek 
a fasizmus kultúrájáról beszélni, több jelentős történész kétségbevonta en-
nek tulajdonképpeni létezését is, mondván, a fasizmusnak nem volt kultúrá-
ja, másrészt a kutatások fő iránya is más volt. Renzo De Felice nagyszabású 
munkáit, melyek ezt az új diskurzust elindították, több tanítványa is folytatta: 
elsősorban a korszakkal, a korszak kultúrájával számos könyvében, tanul-
mányában foglalkozó Emilio Gentile, aki egyik megalapozója a „totalitárius 
modernitás” elméleti megközelítésének. Miközben De Felice többek között az 
olasz fasizmus kulturális kérdéseivel kezdett el foglalkozni, George L. Mosse 
a náci Németország kulturális területeinek vizsgálatát végezte el. Új szempon-
tokat vetett fel a témában Alessandra Tarquini, aki a fasizmus kultúrpolitiká-
ját, a különböző művészeti területek helyzetét és a totalitárius állam ideológi-
áját vizsgálta.16 A magyar történészek közül a fasizmus politikai vizsgálatában 
elsősorban Ormos Mária munkáira támaszkodhattam.17

Az elmúlt években a történészek, kultúrtörténészek a fasizmusról 
mint a modernitás totalitárius rendszereinek egyikéről szóltak. Korábban a 
modernitást a történészek pozitív konnotációkkal kapcsolták össze, például 
az „ész-szabadság-haladás” megnyilvánulásával, mára azonban nem zárják 
ki, hogy a legembertelenebb gonosztettek is a modernitás részei lehettek. 
Többen is ehhez az elméleti összefüggésrendszerhez fordulnak a fasizmus 
igen ellentmondásos, bonyolult folyamatainak vizsgálatakor.18 „Miközben [a 

16 Storia della cultura fascista, Il Mulino, Bologna 2011.
17 Ormos Mária: A Matteotti ügy, Kossuth Könyvkiadó, 1973, Padovától Trianonig, Kossuth Könyv-

kiadó, 1983, Mussolini, Kossuth Könyvkiadó, 1987, (2. kiegészített kiadás, PoltART, 2000), Ná-
cizmus, fasizmus, Magvető Könyvkiadó, 1987. Az olasz színházról a fasizmus idején magyarul 
l. még Török Tamara: Az olasz színház és a fasizmus érdekházassága, in: Színház és diktatúra a 20. 
században, szerk.: Lengyel György, Corvina/Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, Bu-
dapest 2011, 35-63.

18 Emilio Gentile: Introduzione, Modernità totalitaria. Il fascismo italiano, szerk.: Emilio Gentile, Edi-
tori Laterza, Roma–Bari 2008, V.
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modernitás] emberek millióit emelte ki a járványokból, éhínségekből, szolga-
ságból és tudatlanságból, új járványokat, új éhínségeket, új szolgaságot, új tu-
datlanságot, az emberi felfogás, a tudat új sötétségeit teremtette meg, minden 
addiginál kiterjedtebb, kegyetlenebb háborúk közepette.”19 A modernitás új 
képviseleti kormányokat hívott életre, de az egypártrendszernek is utat enge-
dett: új egyenlőtlenségeknek, diszkriminációnak, kegyetlen repressziónak is. 
A modernitás, mint E. Gentile megállapítja, a modern technológiával, a töme-
geknek a végletekig fokozott mozgósításával, manipulációjával, a tömegpro-
pagandával, a katonai terjeszkedéssel is összekapcsolódott. 

Ezt a tapasztalatot a nyugat-európai országok közül elsőként a fasiszta 
Olaszország élte meg, sőt más hasonló ideológiákra épülő politikai moz-
galmak számára is modellként szolgált. A rezsim egy katonai rend szerint 
szervezett tömegpártra épült: a Mussolini hatalomra jutását megelőző idő-
szakban már a „squadristi”, a katonai rohamcsapatok tartották rettegésben 
az embereket. Egyeduralma érvényesítése érdekében Mussolini szétbomlasz-
totta az ellenzéket, és nem csak hogy a vele egyet nem értőkkel igyekezett 
minél alaposabban leszámolni, de rendszert alakított ki, hogy esetleges rivá-
lisait megakadályozza hatalmuk kiépítésében, olyannyira, hogy saját híveit, 
leghűségesebb munkatársait is megfigyeltette a saját felügyelete alá vont tit-
kosszolgálattal. A rendszert nem monolit egészként érdemes elképzelnünk, 
hiszen évekig tartott a totalitárius rendszer egyre mélyebbre ható kiépítése. 
Általában 1929-től számítják a totális diktatúrát, melynek újabb fázisa kez-
dődött az 1935-ös etióp háborúval, az olasz birodalmi aspirációkkal, illetve 
további súlyos lépést jelentett 1940-ben a II. világháborúba való belépés. Ez 
utóbbiakkal jelen tanulmány már nem foglalkozik, ahogy Mussolini 1943. jú-
lius 25-én történő lemondatásával sem, illetve az azt követő letartóztatásával, 
majd kiszabadításával a németek által, s a Repubblica Sociale Italiana (Olasz 
Szociális Köztársaság/Salói Köztársaság) rettenete, illetve az olasz Ellenállás 
sem tartozik tárgyunkhoz.

A bevezetésben idézett Pirandello-levélrészletben is utalás történik a tota-
litárius rendszer több sajátosságára: a politika szakralizációjára, az emberfelet-
ti hős iránti igényre, valamint a mítoszok szükségességére. Pirandello, sok más 
értelmiségihez hasonlóan, a rezsim konszenzusát keresi, a konszenzusnak és 
a repressziónak igen sajátos szimbiózisát fogadja el, mivel véleménye szerint 
a Mussolini-típusú vezető és rendszere szükséges rossz, olyan rossz, ami az 
adott körülmények között még mindig a legcélravezetőbb. Innen következhet 
a fasiszta mítoszok, rituálék szükségességének belátása, és magánemberként 
valamint közéleti személyiségként elfogadásuk. Mindez azonban nem jelenti 
azt, hogy Pirandello akár íróként, akár színházi szakemberként elfogadta vagy 
alkalmazta volna a fasiszta ideológiákat. 

19 Emilio Gentile: Modernità totalitaria, id. mű, V.
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Mussolini deklarált céljaként az új civilizáció, az új olasz ember megte-
remtését, egy „antropológiai” forradalom véghezvitelét tűzte ki. Úgy tartot-
ta: „Talán egy új politikai rendszer hordozói vagyunk: hordozói vagyunk egy 
új típusú civilizációnak, és ez a civilizációtípus eltávolodik a minden emberi 
társadalomban áthághatatlan és alapvető lapidáris feltevésektől.”20 A legfőbb 
teremtő természetesen ő maga volt.21 Mint a kutatások rámutattak, Mussolini 
politikusként magáévá tette többek között Gustave Le Bon és Georges Sorel 
gondolatait is, melyek szerint a mítosz a politikai propaganda hatékony esz-
köze. A modernitás jelenségvilágába sorolható George Sorel-féle mítikus gon-
dolkodás hatott a tömegpolitikára, hozzájárult egyfajta politikai vallás meg-
teremtése érdekében a tömegek manipulálásához. Az új korszak szimbolikus 
jelzésére szolgált az új időszámítás bevezetése is, melyet a hivatalos levelezé-
sekben mindenütt ott találunk: a dátumoknál külön római számokkal jelzik a 
fasizmus hatalomra jutásától számított éveket is.

A mítoszok szorosan hozzátartoztak a fasiszta önképhez, akárcsak a klasz-
szikus Róma imázsa, vagy az első világháborút lezáró, úgynevezett megcson-
kított győzelem (vittoria mutilata), amely a győztes Olaszországot nem része-
sítette a győzelemmel járó előnyökből. Ennek a mítoszrendszernek volt része 
a Duce mint félisten-vezető mítosza is. A fasiszta hatalom a tudományok, a 
tudományos kutatások fejlesztése iránt is mutatott érdeklődést, már csak saját 
nagysága alátámasztása érdekében is. 

A Duce kitűnően értett a szimbolikus beszéd tömegekre gyakorolt hatásá-
hoz, a mítoszok felhasználásához, a múlt egyes szimbólumainak alkalmazásá-
hoz. A tömeggyűlések, szimbólumok, rituálék, szinte tömegszínházi előadá-
sok erősítették a maga körül teremtett mítoszt. Szeretője, Margherita Sarfatti 
róla szóló életrajza szerint Mussolini testesítette meg a „romanitást”,22 a római 
jellemet, a férfias erőt, a fiatalságot. A mítoszhoz az is hozzátartozott, hogy a 
vezető az egyszerű nép bátor fia volt, lovagolt, úszott, síelt, vívott, repülőt, 
motorkerékpárt vezetett, kiváló katona és katonai vezető volt. Talán éppen 
Sarfattinak volt köszönhető az is, hogy Mussolini ragaszkodott a mediterrán 
és a római örökséghez, s küldetésének tartotta „Róma újrafelfedezését”. A ha-
gyományos értékek, a „rend”, a rendezett ország imázsa s ennek részeként a 
család, az egyház tisztelete (1929, a Vatikánnal való kiegyezés után), a földhöz 
való visszatérés igénye mind hozzátartoztak az elérni vágyott cél, az „új, fa-
siszta ember” szolgálatához.

A fasizmust megelőzően is voltak már ismert nacionalista mítoszok. 
Többek között az elegáns dekadens stílusú, az érzékiség megjelenítésében 

20 Ormos Mária: Mussolini, PolgArt, id. mű, 329, idézi Benito Mussolini, Opera omnia, szerk.: 
Edoardo Susmel, Duilio Susmel, La Fenice, Firenze 1951–1965, XXII. 228. 

21 Emilio Gentile: Modernità totalitaria, id. mű, XII.
22 Margherita Sarfatti: Dux, Mondadori, Milano 1926, 10.
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kiemelkedő, a francia szimbolizmust is jól ismerő Gabriele D’Annunzio, a 
XIX-XX. század fordulójának egyik legnépszerűbb szerzője képviselte ezeket. 
A klasszikus Róma mítosza, Olaszország isteni küldetése, a Mediterráneum 
meghódítása már megjelenik D’Annunzio 1909-es A hajó (La nave) című szín-
művében. Az egyéniség, a szépség, az erotika, a művészet dicsérete, a művé-
szet, a művész mítosza is; a „superuomo”, az emberfölötti ember mind részei 
D’Annunzio írásainak. A „superuomo” joga, hogy a társadalmi normákon, er-
kölcsön felülemelkedjen. Több művének főhőse is ezt példázza: Stelio Effrena 
A tűz, Giorgio Aurispa A halál diadala vagy Claudio Cantelmo a Sziklák szüzei 
című regényekben. Az emberfölötti ember uralkodásra született, megveti a ve-
szélyt, keresi az erőszakot s az élet élvezeteit.

D’Annunzio kora egyik legismertebb, legsokoldalúbb olasz szerzője volt, 
művészi sokoldalúságát jelzi, hogy már a kezdet kezdetén kapcsolatba ke-
rült a filmmel is: a Cabiria című, az egyik legnagyobb sikerű, kora leghosz-
szabb némafilm „kolossal”-jának forgatókönyv-szerzője (vagy legalábbis az 
ő neve alatt jelent meg), a Cabiria név megalkotója volt. A film igen jelentős 
hatást gyakorolt a világ filmművészetére (rendező: Giovanni Pastrone, 1914). 
D’Annunzio librettóit nem kisebb komponisták zenésítették meg, mint Claude 
Debussy: Le Martyre de Saint Sébastien (1911), Ildebrando Pizzetti: La Pisanelle; 
ou, La mort parfumé (1913). A La Pisanelle Mejerholdot is megihlette Párizsban, 
aki még ugyanabban az évben meg is rendezte.23

D’Annunzio munkásságában a politika és az irodalom, a művészet nem 
csak esztétikai, elvi síkon, hanem nagyon is gyakorlati módon is összekap-
csolódott: az első világháború hőse volt, az olasz hódítások dicsőítője. Fiume 
általa vezetett elfoglalása 1919-ben az első olyan komoly olasz nacionalista tö-
megmozgalmat jelentette (bár összességében mintegy ezer katonával foglalta 
el a várost), amely szembeszállt az európai joggal, és mint ilyen, bármennyire 
sokféle politikai irányzatot egyesített, akár a politikai paletta ellentétes pólusa-
iról is egybegyűjtve résztvevőket, a fasizmus előkészítéseként is értelmezhető. 
A korábban a Magyar Koronához tartozó Fiume nemzetközi státusa a Monar-
chia bukása után bizonytalanná vált, ebben a helyzetben próbálta D’Annunzio 
katonai úton kikényszeríteni Fiume Olaszországhoz csatolását a frissen ala-
kult Jugoszlávia ellenében. Vállalkozásába végül belebukott, s „dicsőségét” 
Mussolini aratta le, hiszen a fiumei hadműveletek a távolból élesztgették a 
nacionalista lelkesedést, Olaszországban sokak körében váltottak ki rokon-
szenvet. Végül már a fasizmus hatalomra kerülése után, Mussolini kötötte 
meg 1924. januárjában a római egyezményt, melynek köszönhetően Fiume 
Olaszország része lett. Ismertek a költő-hadvezér rítusai, rituáléi is: elsősorban 

23 A Magyarországon is saját korában népszerű D’Annunziót többek között Elek Artúr ismertette 
a „Nyugat”-ban: D’Annunzio drámái, 1908/6, 7. sz. D’Annunzio és Magyarország politikai kap-
csolatáról l. Fried Ilona: Emlékek városa. Fiume, Ponte Alapítvány, Budapest 2001, 177–201, Fried 
Ilona: Egy közép-európai sors – Balla Ignác, „Irodalomtörténet”, 2000/4, 56-64. 
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főhadiszállásának erkélyéről a körülötte álló 
tömeghez szóló, rendkívül nagy hatású be-
szédei, hiszen kiváló szónok volt. A történe-
lem paradoxona, hogy D’Annunzio az olasz 
identitás védelmében főhadiszállását éppen 
a Hauszmann Alajos tervei szerint készült 
egykori magyar kormányzói palotában ren-
dezte be, s annak erkélyéről szónokolt. 

A tömegmegmozdulások, a politikai 
rítusok tömegekre gyakorolt hatásának le-
hetőségeit a későbbi totalitárius rendszerek 
is felismerik. Az olasz fasizmus rituáléi fel-
tehetőleg kölcsönöztek D’Annunziótól, s a 
politikai rítusokat olyannyira tökélyre vitték, 
hogy más hasonló rezsimek számára is min-
taként szolgálhattak. D’Annunzio, a kény-
szerű fiumei visszavonulás s a nála erősebb 
és erőszakosabb, valószínűleg keményebb 
és fondorlatosabb vezető, Mussolini hata-
lomra kerülése után visszavonult Gardone 
di Rivierába, a Garda-tó partjára, a fantázi-
ájából valósággá varázsolt különös villájába, 
a Vittorialéba (a győzelmi helyre, ahol I. vi-
lágháborús relikviákat is őrzött a hős költő). 
Azonban még így is szimbolikusan megke-
rülhetetlen, „fontos ikon maradt” a rendszer 
számára.24 D’Annunzio tekintélyét bizonyít-
ja, hogy Guglielmo Marconi halálát követően 
Mussolini 1937 novemberében őt tette meg 
az Accademia d’Italia elnökének. Igaz, ez in-
kább csak formális gesztus volt, s nagyon rö-
vid időt tölthetett ebben a pozícióban, mivel a 
következő év március 1-jén meghalt. Musso-
lini bonyolult kapcsolatuk ellenére korábban 
is kérte D’Annunzio közreműködését kultúr-
politikája alakításában, hozzá fordult többek 
között a szerzői jogokkal kapcsolatos törvény 
kidolgozásakor. D’Annunzio főművének, 
a Iorio leányának díszelőadása az 1934-es 

24 Guido Bonsaver: Culture and Intellectuals, in: The Oxford Handbook of Fascism, szerk.: R. J. B. 
Bosworth, Oxford University Press, Oxford, New York 2009, 113.

Galeazzo Ciano levele Arturo Marpicatinak:  
a Duce jóváhagyja A Iorio leánya előadásának 
időpontját.

A Mussolini–Forzano jegyezte:  
A Száz nap előadása Bécsben
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Convegno Volta, a Volta nemzetközi színházi Konferencia alkalmából szintén 
szimbolikus gesztus volt az akadémia részéről. D’Annunzio végül is saját míto-
szának építésével is hozzájárult a Duce mítoszához, a költő-vátesz a vezéréhez.

A Duce nemcsak a népéért áldozatot hozó önfeláldozó vezető mítoszában 
tetszelgett, hanem megjelent értelmiségi, művészi szerepben is: a népszerű 
dráma- és operalibrettó- szerző, rendező Giovacchino Forzano három művé-
nek lett lényegében főhőse: az olasz egyesítést megalkotó Cavour, Napóleon 
és Julius Caesar alteregójaként. A három dráma előadásai nagymértékű álla-
mi anyagi támogatást élveztek, külföldi kiadásaikhoz Mussolini szerzőként 
is a nevét adta. Forzano visszaemlékezései szerint Mussolini valójában csak 
a cselekményekhez adott ötleteket, mégis jellemző, hogy a politikai vezető, 
látszólag legalábbis, színműíróként is megjelenik.25 A műveket nagy európai 
színházak is bemutatták, a három dráma a fasiszta színház emblémájaként 
jelent meg külföldön is. A Napóleonról szóló darabot 1931-ben adta elő Bu-
dapesten a Nemzeti Színház, és mint Schöpflin Aladár rámutat a „Nyugat”-
ban, „A diktatúrának ezt az igazolását tanuljuk meg a Száz napból.”26 A Cézár 
(Giulio Cesare) című darabot úgyszintén a Nemzeti Színházban is bemutatták.27 
A három darab arra is példa, hogy hogyan lehetett megnyerni a kor egyik 
legsikeresebb drámaíróját, rendezőjét, a korábban a fasizmussal nem is külö-
nösebben szimpatizáló Forzanót a Mussolinivel való szoros együttműködésre.

 A fasiszta hatalom ugyancsak modern felfogásban, a „Zeitgeist” lényegét 
megértve használta fel az avantgárd művészetet is saját céljaira, így a futurizmus 
ösztönösségét és irracionalizmusát is, amely kitűnően beleillett saját eszmerend-
szerébe, akárcsak a futuristák elképzelése önnön szerepükről mint a „jövő meg-
építőiről”.28 A fasizmus relatíve hosszú időn keresztül együttműködött az avant-
gárddal. A színház világában is igen jelentősek az avantgárd művészek, mint 
Anton Giulio Bragaglia, Filippo Tommaso Marinetti vagy Enrico Prampolini. 
Mussolini hatalma megszilárdítása érdekében is figyelemmel kísérte a tudomá-
nyokat: Olaszország presztizsét emelték országon belül és nemzetközi szinten, 
európai vezető politikai szerepe előkészítésének egyik mozzanatát látta ben-
nük, s egyben a rezsim által elképzelt új generációk nevelését is szolgálták.29 

25 Clive Griffith: The Theatrical Works of Giovacchino Forzano – Drama for Mussolini’s Italy, Edwin 
Mellen Press, New York 2000.

26 Bemutató, 1931. 12. sz. Figyelő, Színház. A rendező Hevesi Sándor volt.
27 Rendezője a színház igazgatója, Németh Antal volt. A főbb szerepekben: Táray Ferenc, Szöré-

nyi Éva, Rápolthy Anna, Lehotay Árpád, Berky Lili, Makláry Zoltán. A darabban szerepelt a 
fiatal Várkonyi Zoltán is.

28 Monica Cioli: Un congresso internazionale di fisica: l’organizzazione della scienza nella costruzione 
dello stato fascista, in: Aldo Gamba e Pierangelo Schiera: Fascismo e scienza. Le celebrazioni voltiane 
e il Congresso internazionale dei Fisici del 1927, Il Mulino, Bologna 2005, 79, Emilio Gentile: Le 
origini dell’ideologia fascista 1918–1925, Bologna, 1996 c. művére hivatkozik. 

29 Ivi, 83, Renzo De Felicét idézi: R. De Felice: Mussolini il duce, vol. I, Gli anni del consenso 1929–
1936, Torino 1974, 107. 
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Az új fasiszta civilizáció egyik első számú közvetítőjévé az építészet vált. 
Az építészek részt vettek ennek esztétikai megörökítésében. Egyik küldeté-
sükként megteremtették a fasiszta mítoszok kőbe vésett monumentalitását.30 
Nem egyszer Mussolini maga is közvetlenül beleszólt a művek tervezésébe, 
létrehozásába.31 A harmincas évek nagy építészeti programjaiban kiemelt sze-
rep jutott Rómának, amely nemcsak főváros, királyi székhely, de elsősorban a 
Duce szimbolikus és tényleges hatalmi központja volt. Itt zajlottak a legjelen-
tősebb ceremóniák, a politikai rítusok, itt történt a tömegek legnagyobb sza-
bású mozgósítása. A centrum, a Piazza Venezia a fasiszta vallás „szent tere”, 
a Palazzo Venezia pedig a Duce munkahelye, egyben kultuszának színhelye 
volt, ennek erkélyéről tartotta szónoklatait a d’annunziói minta szerint. Mus-
solini a modernitás Rómáját kívánta megteremteni, a klasszikus hagyomá-
nyokra építve egy saját új Rómát, amelyben a köztereknek, középületeknek is 
diktátori hatalmának és karizmájának megfelelő funkciót szánt.32 

III. Viktor Emánuel király 1922. október 29-én nevezte ki Mussolinit mi-
niszterelnökké. Mussolini hatalomátvételét az I. világháborút követő „csonka 
győzelem”, az ország gazdasági, morális, társadalmi válsága tette lehetővé. 
Az örökség tehát egy gyenge államot és monarchiát jelentett. Mussolini leg-
fontosabb politikai lépéseit az állam irányában tette meg, majd az állam és a 
párt, valamint a korporativizmus segítségével új intézményrendszert épített 
ki, melynek segítségével mélyreható társadalmi változásokat vitt végbe. 1924-
ig, amíg nem szilárdult meg a hatalma, megmaradtak a liberális intézmények, 
ezért ebben az időszakban még nem beszélhetünk tényleges fasiszta kultúr-
politikáról sem. 

Mussolini 1923-ban az erős nacionalista mozgalmat saját mozgalmába 
integrálta. Ennek a lépésnek, mint a történészek rámutatnak, fontos szerepe 
volt későbbi politikája, illetve a fasiszta vezetők kiválasztása szempontjából. 
Mussolinit a döntés meghozatalában támogatták a későbbi politika és kul-
túrpolitika meghatározó személyiségei, mint Giuseppe Bottai, aki az egy-
kori futuristáktól indulva futott be rendkívül fontos politikai karriert,33 az 
elvakult nacionalista Roberto Forges Davanzati valamint Dino Alfieri, a mi-
lánói nacionalista, későbbi fasiszta erők vezetője. Mussolini a támogatásért 
cserébe biztosította a nacionalista köröket a Fasiszta Párt elkötelezettségéről 

30 L. Emilio Gentile: Fascismo di pietra, Laterza, Roma–Bari 2008. 
31 Paolo Nicoloso: Mussolini architetto, Einaudi, Torino 2008.
32 Vittorio Vidotto: La Roma di Mussolini, in: E. Gentile, szerk.: Modernità totalitaria, id. mű, 159.
33 1895–1959. Korporációs miniszter 1929–32, oktatási miniszter 1936–1943, Addis Adeba kor-

mányzója 1936, egyike volt azon 19 fasiszta hierarchának, akik 1943. július 25-én Mussolini 
lemondatására szavaztak – ezért, a többiekhez hasonlóan őt is halálra ítélték 1944-ben a Salói 
Köztársaság által felállított bíróság „veronai per”-ében, azonban sikerült megmenekülnie: elő-
ször egy szerzetesrend bújtatta, majd 1944-ben beállt a francia idegenlégióba, s harcolt a náci 
csapatok ellen. 1948-ban tért vissza Olaszországba, amikorra már otthon amnesztiát kapott – a 
Salói Köztársaság bukásával pedig halálos ítélete elévült.
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irántuk. (Így még érthetőbb, miért lesz a nacionalizmus a fasiszta ideológiá-
nak olyannyira fontos része.)34 

Ez a hangsúlyos irányvonal a kultúrpolitikában is erőteljesen jelen volt, 
ennek köszönhető, hogy a Giovanni Gentile elnökletével 1925-ben létrehozott 
Istituto nazionale fascista di cultura – a Nemzeti fasiszta kultúra intézetének – több 
vezetője a korábbi nacionalista mozgalom irányítói közül került ki. A római 
központú hálózat 94 intézményével egész Olaszországot behálózta, az egysé-
ges nemzeti tudat terjesztésével az „új olasz ember” megteremtéséhez kívánt 
politikai és kulturális téren hozzájárulni. Tevékenységében a népművelés és 
a kulturális propaganda egyesült. A „fasiszta forradalom” ideológiáját elő-
adások, konferenciák, ingyenes koncertek, kirándulások, nyelvtanfolyamok, 
múzeumlátogatások, kiadványok segítségével terjesztette. Közönsége döntő-
en a középosztály volt, jóllehet az alsóbb rétegeket is igyekeztek bevonni. (A 
kutatások adatai szerint 1941-ben a 210.000 főnyi tagságból mindössze 12.500 
tartozott a mezőgazdasági vagy ipari munkásság közé.) Legtöbb résztvevőjük 
a középiskolások vagy az egyetemisták közül került ki, de voltak köztük taná-
rok, közalkalmazottak, ügyvédek és más értelmiségiek is.35 

A későbbiek során az új intézményrendszer számos korábbi kulturális in-
tézményt is integrált. Ehhez hasonlóan épült ki a külföld felé közvetítendő 
olasz kultúra számára az Istituti italiani di cultura (Olasz Kultúrintézetek) 
rendszere, mely a korábban külföldön is igen elterjedt, az olasz identitás 
terjesztésére 1889-ben irredenta szemléletmóddal alapított, feltehetőleg a 
szabadkőmüvességgel is kapcsolatban álló Dante Alighieri Társaságokat volt 
hivatott legalábbis háttérbe szorítani – így történt ez többek között Budapesten 
is, ahol a mai napig működik a társaság.36 

A Matteotti gyilkosság 1924-ben fordulópontot jelentett az olasz fasizmus 
történetében. Mint ismeretes, Giacomo Matteotti képviselő, a Partito Sociale 
Unitario, az Egyesült Szocialista Párt titkára, 1924. május 30-án tartotta meg hí-
res beszédét, amelyben az előző április 6-i választások visszaéléseit vetette a kor-
mány szemére. A rezsimet élesen bíráló, a szavazások meghamisításáról szóló 
parlamenti beszéde után június 10-én eltűnt, fasiszta bérgyilkosok végeztek vele, 
s csak augusztus 16-án találták meg a holttestét. A gyilkosság részletei máig sem 
egészen tisztázottak. A gyilkosság hatására a fasiszta rendszer egy pillanatra 

34 Philip V. Cannistraro: La fabbrica del consenso. Fascismo e mass media, előszó: Renzo De Felice, 
Roma–Bari, Laterza 1975, 14.

35 Ivi, 22–23.
36 A Dante Alighieri Társaság Magyarországon először 1924-ben alakult meg, előadásokat, 

nyelvtanfolyamokat tartott – nem volt azonban önálló székháza. A harmincas években már 
sokkal lényegesebb lett a fasizmus idején alapított Istituto Italiano di Cultura szerepe, mely-
nek hálózatát a minisztériumok és az Olasz Királyi Akadémia egyaránt támogatták. A Római 
Magyar Akadémia a Falconieri Palotában, illetve a Budapesti Olasz Kultúrintézet az egykori 
magyar parlament épületében a Bródy Sándor utcában a két állam két világháború közötti 
szoros kapcsolatainak emlékét is hordozzák – szimbolikus emlékhelyek is.
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megrendült, több eredetileg lelkes híve elbizonytalanodott. A parlamenti ellen-
zék június 13-án tiltakozásképpen kivonult a parlamentből. Mussolini azonban 
hamarosan megszilárdította hatalmát, és megsemmisítette az ellenzéket, a par-
lamentarizmust. 1925 januárjában tartott antiparlamentarista beszédétől számít-
ják a diktatúrát, amikor is többek között kijelentette: „Olaszország békét akar, 
háborítatlan nyugalmat akar. Mi ezt a háborítatlanságot, ezt a dolgos nyugalmat 
meg fogjuk adni neki, szeretettel, ha lehetséges, erőszakkal, ha kell.”37

A kulturális élet prominensei a gyilkosságot követően többnyire hallgat-
tak. Ismeretes viszont Pirandello távirata Mussolinihez közvetlenül a gyilkos-
ság után, melyben támogatásáról biztosította a kormányfőt, s egyben kérte 
felvételét a Fasiszta Pártba. A Pirandello-kritika mindmáig nem volt képes 
megfejteni a távirat rejtélyét, Pirandello magatartására különböző magyará-
zatok születtek. A legközelebb talán a fentiekben idézett Marta Abbához írott 
levélrészlet visz a megoldáshoz. Tény az is, hogy Pirandello, a kor több más 
olasz értelmiségijéhez hasonlóan, alapvetően antiparlamentáris szemléletű 
volt, s családi hagyományai következtében is, miként annak több művében 
is hangot adott, az olasz egyesítés megvalósítása kiábrándította. Ellentmon-
dásos, rebellis személyisége folytán ugyanakkor gyakran rúgott fel kompro-
misszumokat, ment szembe tekintélyekkel és a „renddel”. Elsősorban írókkal, 
színházi emberekkel ápolt barátságokat. A politikai színtér fontos szereplői 
közül meglehetősen közeli kapcsolatban volt Telesio Interlandi főszerkesztő-
vel, aki a fasizmus szélsőséges áramlatához tartozott, már Pirandello halála 
után, 1938-ban a „La difesa della razza” (A faj védelme) című rasszista folyó-
irat főszerkesztője lett. Ugyanakkor Pirandello műveiben nem fedezhetőek fel 
a fasiszta ideológiák, sőt, relativizmusa éppenséggel szembemegy azokkal – 
nem kevés ellenséget is szerzett magának a fasiszta hierarchiában. 

Egyes kritikusok opportunizmust sejtettek a távirat mögött, hiszen Pi-
randello, több más kollégájával s író fiával együtt ekkoriban készült állandó 
színházának megalapítására, amelyhez komoly anyagi hozzájárulásra volt 
szüksége. (Később meg is kapta Mussolini támogatását, azonban a vártnál ke-
vesebbet, ami hosszabb távon nem bizonyult elegendőnek a fennmaradáshoz. 
A színház végül másfél év után, az író nagy csalódására, kénytelen volt be-
zárni.) Pirandellónak ez a gesztusa, nagy nemzetközi hírneve mellett – melyet 
presztízs okokból fontosnak tartott Mussolini – bizonyára hozzájárult a poli-
tikai rendszer irányában gyakorolt egyes gesztusaihoz, a munkásságában ta-
lálható sok kivetnivaló ellenére is. Igaz, talán épp ez utóbbiak miatt Mussolini 
Pirandellót is figyeltette a titkosrendőrséggel több más prominens értelmiségi-
hez hasonlóan. Megdöbbentő ezeket a jelentéseket olvasni: egy részük evidens 
módon rosszindulatú koholmány, s egy másik ijesztő aspektusuk, hogy több-
ségükben csak az íróhoz igen közel álló személy adhatta az információkat. 

37 L. Ormos M.: Mussolini, PolgArt, id. mű, 231., idézi B. Mussolini, Opera omnia, id. mű XXI, 235.
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(Ebben a vonatkozásban, ha fantáziánkat szabadjára engedjük, még a szeretett 
színésznő, Marta Abba személyére is gondolhatunk.) 

Mussolini korán felismerte a modern tömegkommunikáció fontosságát, 
mely hatalma kiépítésében nagymértékben segítette; már 1923-ban saját fel-
ügyelete alatt irodát hozott létre a sajtó ellenőrzésére. A propagandagépezet 
működtetésében nyilván támaszkodott korábbi újságírói tapasztalatára is: 
1925-re a sajtóiroda egyik legfontosabb feladata már az antifasiszta ellen-
zék elhallgattatása lett. Később ennek az irodának az utódját örökölte veje, 
Galeazzo Ciano – az általunk vizsgált 1934-es Volta konferencia szervezésé-
nek és lebonyolításának döntő időszakában őt találjuk az iroda vezetői po-
zícióban –, majd ebből a hivatalból lett a Ministero della Cultura popolare (a 
Nemzeti Kultúra Minisztériuma), a kultúra legkülönbözőbb területeit német 
mintára lefedő, ellenőrző és irányító minisztérium.

A totális diktatúra kezdetét Mussolini 1925. január 3-i beszédéhez szokták 
kötni. Nem sokkal ezután már a kulturális irányvonal meghatározására is kí-
sérletet tettek. Giovanni Gentile, a nemzetközi szinten elismert filozófus, volt 
oktatási miniszter (a Matteotti gyilkosság után mondott le, hogy a kormányfő 
helyzetét megkönnyítse) 1925 tavaszán Bolognában kongresszust rendezett, 
melyre több mint 250, a fasizmussal rokonszenvező prominens értelmiségit 
hívott össze. Április 21-én, a Róma születésének tekintett szimbolikus évfor-
dulón kiadták A fasiszta értelmiségiek kiáltványát, melyben a kultúra és a fasiz-
mus egységét fogalmazták meg. 

A kiáltvány követelései között szerepelt például, hogy a fasiszta kultúrán 
kívül ne létezzen más kultúra. Néhány héttel később, 1925. május 1-jén antifa-
siszta értelmiségiek, Benedetto Croce filozófus, esztéta és Gaetano Salvemini 
történész vezetésével ellenkiáltványt adtak ki a következő címmel: Olasz írók, 
tanárok és publicisták válasza a fasiszta értelmiségiek kiáltványára.38 (Ők a címben 
nem használják magukra nézve az értelmiségi kifejezést.) Az aláírók tiltakoztak 
a fasizmus és a kultúra közötti egyenlőségtétel miatt, síkra szálltak a liberaliz-
mus értékeiért. Olyan neveket találunk közöttük, mint Giovanni Amendola, 
Luigi Einaudi, Guglielmo Ferrero, Arturo Labriola, Piero Calamandrei, Luigi 
Albertini s az ismert drámaíró, Roberto Bracco. Az aláírók közül később né-
hányan mégis visszafordulnak az ellenzéki útról. A továbbiakban Croce belső 
száműzetésben éli végig a fasizmus időszakát, de – talán nemzetközi hírne-
vének köszönhetően – nem esik lényeges bántódása.39 Többen, mint például 
Gaetano Salvemini, elhagyják az országot, ő a Harvard Egyetemen oktat majd 

38 „Una risposta di scrittori, professori e pubblicisti italiani al manifesto degli intellettuali fascisti”.
39 Croce munkásságával, hatásával kapcsolatban l. Kelemen János: Olasz hermeneutika Crocétól 

Ecóig, Kávé Kiadó, Budapest 1998, Idealismo e storicismo nell’opera di Benedetto Croce. (Idealism 
and Historicism in Benedetto Croce). Rubbettino, Soveria Mannelli – Messina 1995, Benedetto 
Croce, Kossuth Könyvkiadó, Budapest 1981, Krisztina Fontanini, János Kelemen, József Takács 
szerk.: Benedetto Croce 50 anni dopo – Benedetto Croce 50 év után. Aquincum, Budapest 2004.
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olasz történelmet. Antonio Gramscira és számos baloldalira és kommunistá-
ra börtönbüntetés vár. A Giustizia e Libertà (Igazság és Szabadság) szocialista 
mozgalom (mely később az ellenállásban igen tevékeny szerepet vállal) anti-
fasiszta alapítóit, Carlo és Nello Rossellit 1937-ben párizsi emigrációjukban 
gyilkolják meg fasiszták. A kiemelkedő fiatal antifasiszta értelmiségit, jelentős 
színházkritikust, Piero Gobettit40 1923-ban letartóztatták, de a (nem fasiszta) 
értelmiségiek tiltakozására szabadon engedték – nem sokkal ezután fasiszták 
úgy összeverték, hogy két évvel később ezek a sérülések okozták Franciaor-
szágban bekövetkezett halálát. A rezsim mindent megtett az antifasisztákkal 
való teljes leszámolásért: sokakat letartóztattak, lakhelyéről száműztek, mint 
arról több későbbi irodalmi műben is olvashatunk, így Carlo Levi Ahol a madár 
se jár41 című regényében. A fiumei származású Leo Valiani fiatal tisztviselőt 
például illegális folyóiratok, irodalom csempészéséért ítélték több év börtön-
büntetésre, majd száműzetésre – 1944-ben ő lesz az Észak-Olasz ellenállás, 
majd a milánói felkelés egyik vezetője.42

A nacionalizmus mellett a fasiszta retorikának gyakran használt eleme 
volt az értelmiség-, a polgárellenesség is. Mussolini 1925. augusztus 6-án a 
Fasiszta Párt vezetősége előtt kultúrpolitikája általános elveiről tartott beszé-
dében visszautasította ezeket a „vádakat”, melyeket, úgymond, csupán a fa-
sizmus ellenségei terjesztettek. Az értelmiségiek támogatására néhány díszér-
telmiségit, Marconit, Gentilét, egyetemi professzorokat hozott fel példaként. 
Hatalmának fokozatos megszilárdításával párhuzamosan Mussolini egyre in-
kább saját fennhatósága alá vonta a kultúrát, elsősorban intézményrendszere 
kiterjesztésével. 

A fasiszta diktatúra kiépítésének fontos fázisaként 1925–1927-ben lét-
rehozták a Balillát (a Fasiszta Párt gyermekszervezetét), megerősítették a 
Gruppo universitario fascista csoportokat (GUF 1927) is.43 A GUF csoportjai 
az amatőr színházi mozgalomban is szerepet kaptak, valamint az OND, az 
Opera Nazionale Dopolavoro (1925), a dolgozók szabadidős tevékenységét 
koordináló intézményben is – hiszen a célul kitűzött új ember megterem-
téséhez a társadalom, az egyén tevékenységeinek, magánéletének is széles 
körű kontrollját tartották szükségesnek. A kontrollra példát olvastunk Ró-
mában Maurits Cornelis Escher Olaszországban készült műveinek kiállítá-
sán: az egyik magyarázó felirat szerint a holland művész kisfia 1935-ben 

40 1901–1926
41 Ford.: Mária Béla, Szikra, Budapest 1948.
42 L. Fried I.: Emlékek városa, id. mű, 192–202.
43 A Gruppi universitari fascisti a Fasiszta Párt egyetemi szervezete volt, amelyet 1927-ben a Fasiszta 

Párt égisze alatt hoztak létra, hogy „a fasiszta ideológia szerint művelje az egyetemi és a katonai 
akadémiákra beiratkozott fiatalságot”. Külön szekciói működtek lányok és már végzettek számára. 
Sport és kulturális tevékenységeket folytatott, versenyei a sport, kulturális és művészeti Littorali 
voltak. L. Enciclopedia Treccani.
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egy napon szokás szerint reggel elment az iskolába, délben azonban már 
balilla egyenruhában tért haza. Escher ekkor döntött úgy, hogy családjával 
elhagyja Olaszországot.44

Mussolini igen nagy fontosságot tulajdonított tömegbázisa erősítésének, 
jelszava: „andare verso il popolo” – a nép felé menni lett. Saját magát azonosí-
totta a fasizmussal, széles körű egyetértést és támogatást követelt.45 A modern 
propaganda eszközeként az újonnan meginduló rádió sugározta a politikai 
beszédeket is, azaz lehetővé tette, hogy a politika az ország legtávolabbi zu-
gaiba is beköltözzön. Komoly beruházásokat végeztek, 1927-re létrehozták a 
rádiót működtető társasági egyesülést, az EIAR-t, 1934-re a Radio Ruralét (a 
Falusi Rádiót). (Mussolini nemcsak politikusként ismerte fel a rádió és a film 
jelentőségét a modern kommunikációban, illetve propagandisztikus alkalma-
zási lehetőségeiket, hanem magánemberként is nagyon szerette a filmet, ott-
hon a családban rendszeres vetítéseket tartottak – az akkoriban különleges 
luxusnak számító vetítőgép és a filmek rendelkezésükre álltak.) Rachelétől 
született legidősebb fia, Vittorio később az olasz film egyik vezető funkcioná-
riusa lett, a „Cinema” című filmújság főszerkesztője. 

A korábban antiklerikális politika 1929. február 11-én lezárta az olasz 
egyesítés óta tartó vitát az egyházzal, kiegyezett a Vatikánnal. A Lateráni Szer-
ződés elismerte a Szentszék székhelyének, a Vatikáni államnak a független-
ségét, nemzetközi jogait, illetve a katolicizmust mint államvallást. A Vatikán 
elismerte az Olasz Királyságot Rómával mint fővárossal. Ettől kezdve megvál-
tozott a katolikus egyház helyzete.

44 Chiostro del Bramante, Róma 2014. szeptember 20. – 2015. február 22., rendezte DART Chio-Chiostro del Bramante, Róma 2014. szeptember 20. – 2015. február 22., rendezte DART Chio-. – 2015. február 22., rendezte DART Chio-– 2015. február 22., rendezte DART Chio- 2015. február 22., rendezte DART Chio-2015. február 22., rendezte DART Chio-
stro Bramante és Arthemisia Group, kurátor: Marco Bussagli.

45 P. V. Cannistraro: La fabbrica del consenso, id. mű, 69.

A balillák, a fasiszta 
gyerekszervezet indulója

Balilla felvonuláson
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1929 februárjában az általános és kö-
zépiskolák tanárait a rendszer melletti hű-
ségesküre szólították fel (akárcsak az Olasz 
Királyi Akadémia tagjait, akiknek ugyancsak 
fel kellett esküdniük a rendszerre). Nem 
sokkal később, 1931 októberében Mussolini 
az egyetemi oktatókat is esküre kötelezte. 
A tanárok túlnyomó többsége eleget tett a 
kényszernek, akár meggyőződése ellenére 
is, hiszen egyébként elveszítette volna az ál-
lását – mindössze mintegy 20 egyetemi tanár 
tagadta meg az aláírást, köztük Vito Volterra 
matematikus, az Accademia dei Lincei el-
nöke, illetve Piero Martinetti filozófus, va-
lamint a kor ismert regényírója és kritikusa, 
Giuseppe Antonio Borgese46 – utóbbi New 
Yorkban maradt vendégprofesszorként, így 
kerülte ki az esküt. Sokan utólag úgy nyilat-
koztak, azért írták alá, hogy az olasz egyete-
meken maradjanak antifasiszták is.47 

Átalakulóban volt Olaszországban a színházi élet, a színház intézményhá-
lózata, a társulatok belső rendszere: a fokozott kontroll jegyében létrejöttek a 
szakmainak álcázott, de lényegében politikai szervezetek is, változtak a szakmai 
hierarchiák. Terjedtek a szakszervezeteket helyettesítő korporációk. Ezek közül el-
sőként alakult meg 1931-ben a Corporazione dello Spettacolo, a színházi szakma nagy 
közös szervezete, melybe a színház, a zene, a film világának mindenféle szintjei-
ről célszerű volt az érdekelteknek belépniük. A korporáció elvének megfelelően a 
szervezet rendkívül tágas hatósugárral rendelkezett: jellemző, hogy később még 
a hivatásos atléták is ide tartoztak, s a szakmaiság ürügye alatt gyakorlatilag po-
litikailag kontrollált és irányított szervezetek voltak. A színházi szakma közben a 
színház válságáról cikkezett, s megoldásként az államtól kért hathatósabb támo-
gatást – a vándortársulatok rendszerével szemben azonban nem jött létre az álla-
milag támogatott állandó színház, bár 1935-36-ban Silvio d’Amico elnökségével és 
igazgatásával megalapították a Színművészeti Akadémiát, mely a korábbi kisebb 
iskolák helyett a színész- és rendezőképzést országosan összefogó intézmény lett.

Fordulópontot jelentett az olasz politikában 1935-ben az etióp háború, a fa-
siszta rendszer kolonializmusának megnyilvánulása, és nem sokkal később, 

46 1882–1952. Borgese leghíresebb regényéről, a Rubéről (1921) a „Nyugat” is közölt recenziót: 
Révay József: Borgese [Giuseppe Antonio Borgese olasz író és kritikus regényeiről és drámá-
iról.] 1930. I. 322–325. L. még Németh László Borgese: Rubé. „Napkelet”, 1930. 10. 1., „Kelet 
Népe” 1, 173., Németh László Munkái, 15. kötet, 425.

47 G. Bonsaver: Culture and Intellectuals, id. mű, 112.

A film mint propaganda
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1936-ban kezdődött el a spanyol polgárháború, melyben az olasz csapatok Franco 
oldalán harcoltak – a másik oldalon, a nemzetközi brigádban az olasz antifasisz-
ták is résztvettek. A spanyol polgárháború egyes értelmiségiekre gyakorolt hatá-
sára utal Elio Vittorini A szicíliai beszélgetés című regényében, amelynek önéletrajzi 
vonatkozása is van: a baloldali, népi fasiszta meggyőződéssel induló Vittoriniben 
ekkorra érlelődött meg az antifasizmus valamint a marxizmus világnézete. 

Az 1938-as faji törvények majd a II. világháborúba való belépés jóvátehetetle-
nek voltak az olasz történelemben és társadalomban. Mikor már többek számára 
nyilvánvalóvá vált, hogy Olaszország a háborút el fogja veszíteni, 1943. július 24-
ről 25-re virradó éjszaka a Fasiszta Nagytanács leszavazta Mussolinit (a legfon-
tosabb vezetők közül Dino Grandi, Giuseppe Bottai, Galeazzo Ciano is), s velük 
összhangban a király 25-én, miközben elfogadta Mussolini lemondását, intézke-
dett letartóztatásáról, a kormány élére pedig Pietro Badoglio marsallt nevezte ki. 
Szeptember 8-án a Badoglio kormány békét kért, azonban a fogoly Mussolinit 
Németország kiszabadította, s ő Olasz Szociális Köztársaság néven – a köztár-
saságtól ugyan messzebb már nem is lehetett volna – bábkormányt alakított a 
Garda-tó melletti kisvárosban, Salóban: a náci Németország Észak- és Közép-
Olaszországot megszállta, a fasiszta diktatúra legvéresebb időszaka jött el.48 

Olaszország náci megszállása a fasizmus sok korábbi híve számára is fordu-
lópontot jelentett. A demokratikus erők koalíciójával létrehozott ellenállási moz-
galomhoz csatlakoztak számosan a fasizmust korábban támogatók közül is, s a 
felszabadítás nem csak a szövetséges erők műve lett, hanem része volt benne pél-
dául a milánói felkelésnek, mely a fasizmus feletti végleges győzelmet jelentette. 

A fasizmus és az értelmiségiek

A fasizmus kultúrájának értékelése, mint jeleztük, sokáig állt viták kereszttü-
zében. A történész-diskurzus a II. világháború után mintegy ki akarta törölni 
a történelmi emlékezetből, a kilencvenes évektől kezdve azonban egyre ko-
molyabban kezdtek vele foglalkozni. A kutatók egyrészt a korábbiaktól elté-
rő módszereket alkalmaztak, másrészt friss levéltári kutatások alapján több 
új megállapításra is jutottak. „A fasizmus mint totalitárius jelenség a modern 
tömegtársadalom terméke. […] Nélkülözhetetlen velejárója a kontroll és az 
uniformizáltság, és minthogy a tömegtársadalom társadalmi és gazdasá-
gi válságának egyfajta politikai megoldása, a totalitárius állam új és eredeti 

48 A szövetséges csapatok 1943. július 10-én partra szálltak Szicíliában, azonban 1944 januárjában 
a front megállt Montecassinónál, s csak májusban tudták folytatni Olaszország felszabadítását, 
Rómát június 4-én szabadították fel. 
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rendszer, amelynek sikere az emberek lelkesítésén, életük megszervezésén és 
kontrollján alapul, mind a társadalmi csoportok, mind az egyének szintjén.”49 
A hatalom megtartásának érdekében a rendszernek magához kellett kötnie 
az embereket, ezért új nemzettudatra volt szüksége: Olaszország modernizá-
lása közben a különböző társadalmi rétegeknek egységes identitást kívántak 
adni. E cél eléréséhez a hatalomnak a tömegkommunikációs eszközök mellett 
különböző kulturális tevékenységekre is szüksége volt. A fasizmus kultúráját 
nem tekintik monolit kultúrának, hanem sokféle kultúra együttesének, ame-
lyek közül több is megpróbált vezető pozíciót kivívni.50

A fasiszta kultúrpolitika számára az integráció és a modernizáció érdeké-
ben lényegessé vált az olasz kultúra hagyományos osztályszemléletének le-
rombolása, a polgári kultúra helyébe a társadalom széles rétegei számára egy-
fajta új kultúra létrehozása. Azonban a fasiszta kultúrpolitika mindezen céljai 
ellenére sem volt képes terveit maradéktalanul megvalósítani. A fentiek össz-
pontosultak a „tömegszínház” célkitűzésében, az olvasás, a rádió és a film or-
szágos elterjesztésében, beleértve a kistelepüléseket is, másrészről az értelmi-
ség társadalmi presztízsének megtörésében. Mindent megtettek, hogy a croce-i 
értelmiségi autonómia elvét lerombolják, s a fasiszta „kulturális forradalom”51 
alapvető célkitűzése volt, hogy az értelmiségieket a fasiszta politika és társa-
dalom szolgálatába állítsa, a művészetet alárendelje a politikának. Mussolini 
egy centralizált bürokrácia útján próbálta az értelmiségieket a rendszerbe in-
tegrálni, s egy új alak jelent meg, az „intellettuale funzionario”, a „funkcioná-
rius értelmiségi”, aki a rezsim kulturális utasításainak terjesztését az állami 
intézményeken keresztül irányította.52 Hosszú távon azonban a fasizmus sem a 
kultúra, sem az értelmiségi réteg gyökeres átalakítását nem tudta véghez vinni. 

Mussolini eleinte nem sokat törődött a kultúrával, csak később kezdett 
több figyelmet szentelni a kérdésnek. A húszas évek végére a kormány elle-
hetetlenítette az antifasiszta értelmiségieket, az antifasizmus néhány kiemel-
kedő képviselőjét végleg kiszorította, és megvalósította a kulturális intézmé-
nyek fasizálását. Mindezt, valamint a különböző irányzatok közötti egyensúly 
megteremtését (részben az oszd meg, és uralkodj elve alapján) Mussolini egy 
nehezen követhető bürokratikus hálózaton keresztül tartotta kézben. Az in-
tézmények teljes kontrollját azonban a totalitárius diktatúra dacára sem voltak 

49 G. Bonsaver: Culture and Intellectuals, id. mű, 108.
50 Ivi, 109.
51 Ivi, 107.
52 Az elnevezés Mario Isnenghitől származik, l. G. Bonsaver: Culture and Intellectuals, id. mű, 121. A 

funkcionárius értelmiségire példaként Gherardo Casinit hozza fel, aki squadristából 1936-ra, Bottai 
közeli munkatársaként a Direzione Generale per il Servizio della Stampa Italiana főosztályvezetője 
lett a Nemzeti Kultúra Minisztériumában, ahogy akkor hívták, s ezt az állást 1942-ig betöltötte – a 
kormányutasítások végrehajtása, a sajtócenzúra kulcsfontosságú alakja volt. A háború után maga 
is kiadó lett, s Alessandro Bonsanti 1964-ben szívélyes minisztériumi funkcionáriusként emlékezett 
rá. Akkorra már feledésbe merült, hogy az antiszemita kampány egyik hatékony szervezője volt. 

A FASIZMUS ÉS AZ ÉRTELMISÉGIEK
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képesek megvalósítani. Többen, a firenzei értelmiségi körök olyan prominen-
se, mint Giuseppe Prezzolini,53 a jelentős firenzei Voce kör központi alakja, 
elhagyták Olaszországot. (A XX. század elején éppen a „Voce” című folyóirat 
adott helyet a trieszti és a fiumei irredenta fiatalok írásainak, de ők kezdtek 
például a trieszti Scipio Slataper írásain keresztül a szláv kérdéssel is foglal-
kozni.) Prezzolini volt Arturo Marpicati (a harmincas évek elején az Olasz 
Királyi Akadémia kancellárja, a Fasiszta Párt főtitkár-helyettese) és mások 
mestere. Az első világháború idején még lelkesen támogatta Mussolinit, de 
1929-ben New Yorkba költözött, ahol a Columbia Egyetemen a Casa Italiana, 
az olasz kulturális központ vezetője lett. New Yorkban élt a fasizmus hátralé-
vő ideje alatt, a harmincas években egyre inkább eltávolodva tőle. 

A történelmi-társadalmi változásokkal párhuzamosan épült ki a kultu-
rális hatalmi bázis. A kultúrtörténészek általában megegyeznek abban, hogy 
Mussolini bármennyire is teljes hegemóniára törekedett, igyekezett egyensú-
lyozni a különböző kulturális irányzatok, elsősorban a tradicionalizmus és a 
modernizmus között, és kinyilvánított preferenciákat, de érdeklődése, ízlése, 
politikai érdekei szerint változtatta is ezeket. Mint Lino Pertile írja: „A korai 
fasizmus szembeötlő tulajdonsága, hogy miközben híjával van valamiféle vi-
lágos és meghatározott programnak, a legkülönbözőbb, akár ellentétes ideoló-
giák vonzására és befogadására is képes.”54

A modern törekvéseket a fasiszta forradalommal, a régi politikai és társadal-
mi struktúrák lebontásával azonosították. Így történhetett, hogy elismerték példá-
ul Pirandello modernista munkáit, annak ellenére, hogy bár a fasizmust sok kije-
lentésében, interjújában támogatta, másrészről azonban távol álltak tőle a fasiszta 
ideológiák bizonyosságai.55 A fasizmus ideológiája Gentile megjegyzése szerint 
egyfajta „anti-ideologikus ideológia” volt, melyben mindenképpen alapvető szerepet 
kapott a nacionalizmus, a megújult, erős, imperialista Olaszország képe.56 Magá-
évá tette a nacionalisták xenofóbiáját is, és a külföldi „dekadens” hatásoktól való 
védekezés igényét fogalmazta meg. A fasizmus fontos, az európai demokráciák-
ban is hosszú ideig elismert ütőkártyájának bizonyult antibolsevizmusa, a „vörös 
veszély”-től való védelem reménye. Az is tény viszont, hogy a fasizmus többféle, 
olykor ellentmondásos kulturális örökséggel indult, de egyiket sem fogadta el 
teljesen, miközben egyiket sem utasította el teljesen – egymással párhuzamosan, 
többször egymással vitában, ellentétes művészi, irodalmi trendek is fontos szere-
pet kaptak, anélkül, hogy bármelyik is hivatalos művészetté vált volna.57

53 1882–1982
54 Lino Pertile: Fascism and Literature, in: David Forgacs, szerk.: Rethinking Italian Fascism, 

Lawrence and Wishart Limited, London 1986, 167.
55 G. Bonsaver: Culture and Intellectuals, id. mű, 112-3.
56 Emilio Gentile: Modernità totalitaria, id. mű, XIV–XV.
57 A fasiszta kultúrpolitikával kapcsolatban l. még P. V. Cannistraro: La fabbrica del consenso, 

id. mű, 6-7.
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A jeles amerikai kutató, Jeffrey T. Schnapp az egyetlen nagyszabású olasz 
fasiszta tömegelőadás (egyfajta „agit-prop” fasiszta módra), a 18 BL kutatása 
közben tűnődött el azon az érdekes kérdésen, vajon az olasz értelmiségiek 
milyen mítoszokban hihettek. Milyen okai lehettek annak a különös, de nem 
ritka jelenségnek, hogy alkotók alig egy emberöltő leforgása alatt eljutottak a 
liberalizmustól a fasizmusig, majd a fasizmustól az antifasizmusig, sőt esetleg 
egészen a baloldali, kommunista eszmékig. Kész választ természetesen senki 
nem tud a kérdésre adni, a példák azonban elgondolkodtatóak.58

Meglehetősen nagyszámú értelmiségi támogatta a diktatúrát, s jelentős 
műveket is létrehoztak. Giovanni Gentile például 1923-ban, oktatási minisz-
terként, ellentmondásaival együtt is a fasizmuson messze túlmutató, szinte a 
legutóbbi évekig ható iskolareformot valósított meg, később is számos terü-
leten közreműködött a rendszer ideológiájának alakításában, irányításában, 
illetve a nagy olasz lexikon, az Enciclopedia Treccani megalkotásában. Musso-
lini több értelmiségivel és értelmiségi körrel is kapcsolatban állt. A hatalomra 
kerülése utáni első években a legnagyobb hatású tanácsadója éppen szeretője, 
Margherita Sarfatti59 volt, egy igen művelt, jó ízlésű, felső-középosztálybeli 
asszony. (Akkoriban még egyáltalán nem zavarta a Ducét az asszony zsidó 
származása.) Sarfatti feltehetőleg sokat tett Mussolini műveltségbeli hiányos-
ságainak pótlásáért. Művészetkritikus volt, igyekezett a művészetnek fontos 

58 Jeffrey Thompson Schnapp: Staging fascism: 18 BL and the theater of masses for masses, Stanford 
University Press, Stanford, California 1996, 26.

59 Margherita Grassini (1880–1961) gazdag velencei zsidó ügyvéd lánya, aki fiatalon szocia-
lista lett. 1899-ben férjhez ment a nála jóval idősebb Cesare Sarfatti szocialista ügyvédhez. 
A „L’Avanti” és más újságok művészetkritikusa, a „La Vocénak” is közreműködője, ahol E. 
Gentile szavaival a „modernista nacionalizmus”-t szívta magába. Már 1912-ben megismerke-
dett Mussolinivel, amikor az a „L’Avanti” főszerkesztője lett. Valószínűleg Prezzolinihez fű-
ződő közös barátságuk hozta őket össze. Fia elvesztése is hozzájárulhatott a fasizmushoz való 
csatlakozásához, amiben megtalálta a haza, a háborús áldozatvállalás, a kiontott vér mítoszait. 
Antiparlamentarizmusa, a vezetőbe vetett hite úgyszintén ideológiai változásának eredménye 
volt. Milánói szalonja az avantgárd, illetve később a Novecento festészeti irányzat fellegvára 
volt. A húszas években fontos kiállításokat rendezett Olaszországban és külföldön. 1924-ben 
megözvegyült. Ekkor írta Mussolini életrajzát, melyet először angolul adott ki. Mussolinit ideo- 
lógiailag Nietzschéhez, Bonhoz, Sorelhez, Paretóhoz közelíti, s az olasz cím, Dux, jól tükrözte 
az olasz erotikus férfiideált is, aki a romanitásnak is jelképe, s akit leírása szerint Mussolini 
megtestesített. Modern, gátlástalan hős. A regény propagandájának óriási sikere volt, számtalan 
kiadást ért meg, s számtalan nyelvre fordították le, köztük magyarra is. A fasiszta rendszer egy-
re hierarchikusabb kiépülése azonban lassan túlhaladta Sarfatti tevékenységét, Mussolini túlsá-
gosan bőbeszédűnek tartotta könyvét, Margherita szalonja, amelyet közben Milánóból Rómá-
ba helyezett át, egyre inkább veszített népszerűségéből. A harmincas évek közepére Mussolini  
eltávolodott Sarfattitól, aki maga sem osztotta már Mussolini nézeteit: ellene volt az etióp 
háborúnak, s félt a náci Németországhoz való közeledéstől, melynek elsősorban antiszemita 
politikája aggasztotta. 1937-ben adta ki L’America, ricerca della felicità című könyvét (Milano–
Verona), amely már a fasizmus politikai bukásának indokait adja elő, s hogy miért is találja 
meg talán éppen Amerikában a jövő városának képét, amelyet mindig is keresett. Emigrációjá-
nak sora 1938-ban először Dél-Amerikába, majd az Egyesült Államokba viszi, ott él 1947-es 
hazatéréséig. (Az életrajzi adatokat részben a http://www.treccani.it/enciclopedia/margherita-
grassini_%28Dizionario-Biografico%29/ alapján készítettem, utolsó konzultáció: 2012. 02. 25.)
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helyet biztosítani az olasz kulturális életben. A képzőművészeti Novecento 
irányzat iránti érdeklődését úgyszintén neki köszönhette a kormányfő. 

A Novecento elsősorban a realizmus különböző változataihoz kötődött, az 
irányzathoz tartozó művészek többféle megközelítést, alkotói irányzatot kép-
viseltek. Némelyikük, mint Gino Severini is, a futurizmustól indult. A fasizmus 
uralomra jutásával egyre erősebb igény lett a „rendhez való visszatérés”, ami 
több művész útját is meghatározta. Az irányzat képviselőire hatással voltak a 
középkor és a reneszánsz egyes hagyományai is. 1922-ben állítottak ki először 
csoportként a festők, Piero Marussig, Ubaldo Oppi, Mario Sironi és mások, 
nagy sikerüket az 1924-es Velencei Biennále hozta meg. 1926-ban és 1929-ben 
önálló kiállítással jelentkeztek – a csoportban mindvégig egészen ellentétes 
törekvések is jelen voltak: a toszkán „Strapaese” képviselői mellett az euró-
pai kitekintésű későbbi nagyon jelentős festők, mint Filippo De Pisis, Giorgio 
Morandi vagy Felice Casorati, illetve a metafizikus festészet nagy képviselője, 
Giorgio De Chirico. Éppen a sokféleség, mely a technikákban és a műfajokban 
is jelentkezett, okozta később a csoport felbomlását. Többen a fasizmus eszté-
tikai igényeihez való alkalmazkodást utasították el, mely a harmincas évekre 
egyre erőteljesebbé vált, azt a fajta művészeti populizmust, amely az egyéb-
ként kiemelkedő művész, Mario Sironi fali képeinek sikerét is biztosította. Az 
építészetben is végül a Marcello Piacentini által képviselt neoklasszikus irány-
zat lett a domináns. A milánói és lombardiai építészek elsősorban a XIX. szá-
zad első felének építészetéhez kívántak visszanyúlni, közülük a II. világháború 
után Giò Ponti vált a modern építészet és design kiemelkedő képviselőjévé.

Mussolininek az Emilio Gentile által leírt „antropológiai forradalom”, 
azaz az „új emberek” generációjának megteremtése érdekében számos kultúr-
politikai célt kellett kitűznie. A „harci” módszerek közül nem egy, mint példá-
ul a nyelvújítási kényszerek, ma inkább nevetségesnek tűnnek, bár a maguk 
idejében bizonyára sok bosszúságot okoztak az embereknek, mások viszont, 
mint az 1938-as faji törvények, rendkívül félelmetesek.60 

A politikai hatalomnak sikerült ugyan számos művész, író függetlensé-
gét többek között az újonnan létrehozott intézményi struktúrán keresztül el-
vennie, a legjobbak azonban többnyire továbbra is a maguk által választott 
stílusban dolgoztak. Mint Lino Pertile megállapította, az olasz irodalom leg-
kiemelkedőbb alkotói lehettek ugyan a fasizmus támogatói (az akadémikussá 
is lett Giuseppe Ungaretti Az eltemetett kikötő című kötete 1923-ban Mussolini 
előszavával jelent meg), akár sokáig meggyőződéses fasiszták is, mint Elio 
Vittorini és Giuseppe Ungaretti, ám legjobb műveik nem lettek fasiszták. Az 
írók más része a sorok között írta meg mondandóját, a „dekadens” képzőmű-
vészeket pedig inkább kisebb, félreeső magángalériákban állították ki. A fa-
sizmus idején jelentek meg olyan művek, mint Italo Svevo: Zeno tudata (1923), 

60 J. T. Schnapp: Staging fascism, id. mű, 110. 



37

Pirandello: Egy, senki, százezer (1926), Alberto Moravia: A közönyösök (1929).61 
Igaz, hogy Svevo munkája, az egyik legjelentősebb modern olasz regény, mely 
a személyiség identitásának új megközelítését adja s a modern pszichológia 
ismeretére is épül, Mussolini hatalomra jutásának legelső szakaszában jelent 
meg, és szinte visszhangtalan maradt Olaszországban. (Ismeretes ugyan a 
jelentős trieszti értelmiségi, Bobi Bazlen s nyomában a nagy költő, Eugenio 
Montale kiemelt érdeklődése, ezek azonban nem jelentették a széles irodalmi 
közvélemény figyelmét.) A fiatal Moravia regénye inkább stiláris újdonságá-
nak köszönhette azt a nagy botrányt, melyet kiváltott. A második világháború 
után rendkívül ismert baloldali író a későbbiekben nem emlegette, hogy igen 
befolyásos, fasiszta vezető nagybátyja védelmet jelentett számára, vagy hogy 
regényében a nagypolgárság ironikus, kritikus beállítása akár kedves is lehe-
tett a fasizmus polgárellenes világában. 

A Vatikán részvétele a fasizmus (kultúr)politikája alakításának hátterében 
olyan fejezet, melyről a következő években bizonyosan sok újdonságot fogunk 
megtudni. Kevéssé ismert például a Vatikán cenzurális tevékenysége, holott 
megvolt, és mindvégig, sőt a fasizmus bukása után is működött saját cenzori 
irodája. Az Index Librorum Prohibitorumot csak a II. vatikáni zsinat törölte el 
1966-ban.62 A Vatikán kis híján indexre tette Pirandello műveit, éppen a Volta 
konferencia évében, 1934-ben, amikor az író Nobel-díjat kapott. (Csak a Vati-
kánnal igen szoros kapcsolatokat ápoló kritikus, jó barát, Silvio d’Amico köz-
belépésének volt köszönhető, hogy nem így történt.) 

A húszas években számos új folyóirat jelent meg. Némelyik igen gyor-
san el is tűnt, mások jelentős hatást gyakoroltak az irodalmi, kulturális életre. 
Az utóbbiak közé tartozott a firenzei „Solaria”, vagy a római „’900”, Cahiers 
d’Italie et d’Europe (1926–1929), melynek Massimo Bontempelli és Curzio 
Malaparte voltak az alapító szerkesztői. Utóbbi azonban hamarosan a velük el-
lentétes nézeteket valló „Strapaese” munkatársa lett, a provinciálisan naciona-
lista fasiszta kultúra hirdetője. Bár a „’900” a fasizmus felé is tett gesztusokat, 
kivételesen nyitott volt az európai kultúra irányában (szerkesztőbizottságában 

61 L. Pertile: Fascism and Literature, id. mű, 168.
62 Egyes kutatások szerint olyan írók művei vagy mű részletei kerültek indexre, mint Francis 

Bacon, Honoré de Balzac, Henri Bergson, George Berkeley, Colette, D’Alembert, Daniel Defoe, 
Descartes, Denis Diderot, id. és ifj. Alexandre Dumas, Gustave Flaubert, Thomas Hobbes, 
Victor Hugo, David Hume, Immanuel Kant, Jean de La Fontaine, John Locke, Karl Marx, 
Montaigne, Montesquieu, Blaise Pascal, Pierre-Joseph Proudhon, Jean-Jacques Rousseau,  
George Sand, Spinoza, Stendhal, Voltaire, Émile Zola, a náci ideológus Alfred Rosenberg.

 Az olaszok közül kiemelhetőek: Vittorio Alfieri, Pietro Aretino, Cesare Beccaria, Boccaccio, 
Giordano Bruno, Benedetto Croce, Dante, Gabriele D’Annunzio, Antonio Fogazzaro, Ugo 
Foscolo, Galileo Galilei, Giovanni Gentile, Francesco Guicciardini, Giacomo Leopardi, Niccolò 
Machiavelli, Ada Negri, Petrarca, Enea Silvio Piccolomini (II. Piusz pápa), Giovanni Pico 
della Mirandola, Girolamo Savonarola, Pietro Verri és Antonio Rosmini. Az utolsók között 
került fel Simone de Beauvoir, André Gide, Jean-Paul Sartre, Alberto Moravia egyes művei. L. 
Wikipedia.it Utolsó konzultáció: 2015. 06. 10.
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megtalálható volt többek közt Joyce, Kaiser, Ehrenburg), a dadaizmustól a 
szürrealizmuson át olyan íróktól közölt műveket, mint Joyce – az Ulyssesből el-
sőként közölt részleteket Olaszországban –, vagy Virginia Woolf, akinek Mrs. 
Dalloway című regényéből is megjelentetett részleteket. Szerepelt a folyóiratban 
D. H. Lawrence, Malraux, Cendrars, Csehov, Tolsztoj, és hírt adott a képzőmű-
vész George Groszról. Az első két évben franciául jelent meg, a következő két 
évben azonban a botrányok nyomán arra kényszerült, hogy olaszul adják ki. 
Bontempelli az általa provinciálisnak tartott olasz kultúrát kívánta a párizsi él-
ményeként megismert európai kultúrába bekapcsolni. Mint egykor még az új-
ságíró Mussolini lapjában is publikáló fiatal futurista, meggyőződéses fasisz-
ta, a kormányfő támogatását élvezte, azonban mindez kevés volt ahhoz, hogy 
megtarthassa folyóiratát: az állandó támadások, konfliktusok hatására mégis 
meg kellett szüntetnie a „’900”-at.63 1930-ban Mussolini akadémikusnak ne-
veztette ki. Bontempelli, a régi ismeretségre, barátságra tekintettel közvetlenül 
az egykori kollégához, Mussolinihez fordult kéréssel, s ez átsegítette az Aka-
démia kevésbé lelkes támogatásán. A levélben Bontempelli rendkívül őszintén 
vázolja a kormányfőnek, hogy akadémikusként megoldhatná anyagi gondjait:

Róma, VIII. október 15. [1930]

Duce!
A Maga és Olaszország ügyének 15 éves igen aktív és hangtalan hűsége közben egyet-
len egyszer sem engedtem meg magamnak, hogy a saját gondjaimat jelezzem, még a 
legégetőbbeket sem.

Ma megteszem, egyre keserűbb helyzetemben, felbátorodva legutóbbi egyetértésé-
től, ami oly nagy reményt és örömet jelentett számomra.

Őszintén megvallom Magának, hogy az akadémiai szék megszabadítana azoktól a 
súlyos nehézségektől, amelyekben évek óta élek.

De nem csak magamért kérem ezt.
Biztos vagyok benne, hogy az Akadémián nagyon hasznos munkát tudnék végezni. 

A továbbiakban Bontempelli kifejti, hogy egy éve külföldön él, s azok közül, 
akik ott Olaszországra figyelnek, sokan szeretik és követik a művészetét, s 
nem értik, hogy lehet, hogy még nem akadémikus. 

Ha bárki Franciaországból érkező még egyszer azt látná, hogy kimaradok az Akadé-
miáról, az elhomályosítaná az olasz irodalomról alkotott képzeteit, amelyek egyébként 
sem egészen világosak. 

63 Fulvia Airoldi Namer, Gli scritti teorici di Massimo Bontempelli nei „Cahiers du ‘900” e la 
ricostruzione mitica della realta in: „Studi Novecenteschi” novembre 1975, 249–270, Politica e 
cultura nei „Cahiers du ‘900” di Massimo Bontempelli, in: Cultura italiana, szerk.: Ilona Fried, Bu-
dapest–Pécs, Ponte Alapítvány – Janus Pannonius Tudományegyetem Olasz Tanszék, 1992, 
82–122, Images theriomorphes de l’espace et du temps (1916–1926), Actes du colloque „L’Italie magique 
de Massimo Bontempelli”, Caen, 2007–2008, in: Transalpina, n°11, 2008.
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Nagy gátlással kezdtem írni Magának, most azonban könnyen írom le ezeket a dol-
gokat, annyira erős a hitem az ügyem iránti emberi megértésében.

Nagy szükségben vagyok, a megoldás teljesen a Maga kezében van.
Magáért és Olaszországért

Massimo Bontempelli64

Igaz, Bontempelli öntörvényű egyéniségének, művészetének következtében a 
későbbiekben meglehetősen viharosan alakult kapcsolata a hatalommal – erre 
a továbbiakban még visszatérünk.

A firenzei „Solaria” (1926–1936) a Gabinetto Vieusseux archívumhoz és 
könyvtárhoz is szorosan kapcsolódott, közreműködői között megtalálható 
Eugenio Montale, aki 1929-ben a Gabinetto Vieusseux vezetője lett. Egészen 
1938-ig állásában maradt: ekkor már kötelező erővel be kellett volna lépnie 
a Fasiszta Pártba, amit nem vállalt, inkább lemondott. A folyóiratban igen 
különböző politikai meggyőződésű, de egyaránt nagy költők publikáltak, 
Montale mellett Salvatore Quasimodo (később mindketten Nobel-díjasok), 
Ungaretti, vagy az akkor még baloldali fasiszta Elio Vittorini, illetve a mo-
dern olasz próza nagy alakja, Carlo Emilio Gadda és sok más fiatal olasz szer-
ző. A folyóirat feltétlen érdemei közé tartozik az Umberto Sabáról, illetve az 
Italo Svevóról készült különszám, vagy olyan külföldi szerzők megjelenteté-
se, mint James Joyce, Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, William Faulkner, 
Marcel Proust, André Malraux, André Gide, Vlagyimir Majakovszkij, Oszip 
Mandelstam, Thomas Mann, Stefan Zweig, Franz Kafka és mások.65 Egy idő-
ben a folyóiratban közreműködött Leo Ferrero is, a nagy antifasiszta történész, 
Guglielmo Ferrero fia. Igen figyelemreméltó volt a Miért legyen Olaszországnak 
európai kultúrája című cikke.66 Leo Ferrero Angelica című, commedia dell’arte 
formában írott szatirikus komédiája, az olasz irodalomban elenyészően ke-
vés számú antifasiszta drámai alkotások egyike már halála után jelent meg 
(fiatalon autóbalesetben halt meg az Egyesült Államokban), s Georges Pitoëff 
vitte színre.67 Természetesen az olyan folyóiratok, mint a „Solaria” – amely 
csúcspontján is csak mintegy 700 példányban jelent meg –, mindössze egy 

64 L. Inediti e dispersi di Massimo Bontempelli. Due epistolari e un carteggio inediti, Simona Cigliana, 
szerk.: „Illuminista”, n. 13/14/15 gennaio/dicembre 2005, 83–84. (Természetesen a magázás a 
legcsekélyebb mértékben sem az udvariatlanság jele, hanem az éppen Mussolini és a fasizmus 
által szinte kötelezővé tett nyelvtani forma.) 

 Bontempelli kinevezése néhány nappal később megtörtént: 22-ei keltezésű az a távirat, mely-
ben az író már köszönetet mond Mussolininek. A levél arra is jó példa, hogy hogyan fordult 
kérésével egy kiemelkedő értelmiségi a kormányfőhöz.

65 L. Pertile: Fascism and Literature, id. mű 176–177.
66 Perché l’Italia abbia una letteratura europea, „Solaria” 1, 1928. Leo Ferrero édesanyja Gina 

Lombroso volt, Cesare Lombroso lánya. Az antifasiszta család emigrációba kényszerült. Leo 
hagyatékából számos műve, így naplófeljegyzései is előkerültek: Diario di un privilegiato sotto il 
fascismo, Chiantore, Torino 1946.

67 Angelica, Nuove Edizioni Capolago, Lugano 1934, L. Ferrero: Angelica. Dramma satirico in 3 atti, 
szerk.: Paolo Puppa, Metauro, Pesaro 2004.
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kicsiny, elit közönséghez szóltak, miközben a széles palettán természetesen 
sok, a modernitással ellentétes sajtóorgánum is megjelent.

Ekkoriban úgyszintén a firenzei fiatal fasiszta értelmiségiek között 
volt a később Vittorinihez hasonlóan baloldalivá váló Vasco Pratolini vagy 
Romano Bilenchi. Mint Lino Pertile megállapítja, a fasizmus a „magas kultú-
rát” presztízsokokból kívánta integrálni.68 Voltak természetesen kivételek is, 
olyan művek, amelyek nem felelhettek meg a fasiszta rendszernek: Svájcban 
jelent meg először 1933-ban németül, majd 1934-ben olaszul Ignazio Silone: 
Fontamara című regénye, amelyben igen erősnek tűnik a marxista ideológia. 
A fasisztából korán baloldalivá vált, igen ismert és elismert szerző halála után 
több kutató is életének különösségét állítja: besúgó múltját, amely túlmutatott 
az átlagos megzsarolt és az erőszakszervezet kötelékébe lépő személyek élet-
útján. E szerint legközelebbi hozzátartozóiról is jelentett a fasiszta titkosszol-
gálatnak, sokaknak igen komolyan ártott.69

Vittorininek, illetve Cesare Pavesének jelentős szerepe volt a harmincas 
évek nagy felfedezésében, az amerikai „mítosz”-ban. Ezt jelezte az Olaszor-
szágban megjelenő számos amerikai regényfordítás népszerűsége, az előbbi 
két író mellett Montale és Moravia fordításai is ide sorolhatóak. A kortárs 
amerikai szerzők legjava bekerült az olasz irodalmi köztudatba, Theodore 
Dreisertől kezdve Sherwood Andersonon, Sinclair Lewison, Gertrude Steinen, 
Dos Passoson, John Steinbecken, Caldwellen, Saroyanon át egészen Heming-
wayig, Faulknerig, Scott Fitzgeraldig bezárólag. Az amerikai irodalom a har-
mincas évek fiatal olasz értelmiségijei számára az egyébként föllelhetetlen 
szabadságot jelentette, mint Pavese írta: „szabadságot, az egyén szabadságát 
a társadalom ésszerűtlen láncaival szemben”.70 A kritika szerint az olasz ér-
telmiségiek azt is megtalálták az amerikai irodalomban, ami az olasz iroda-
lomból hiányzott: „az egyéni és a társadalmi mobilitást, a nagy nyílt tereket, 
korlátlan önazonosságot, valamint az agressziót és erőszakot: összegezve, 
egyfajta primitív barbárság és egy magasan fejlett ipari társadalom összeüt-
közését, amelyben minden túlzást és ellentmondást feloldottak és felmagasz-
taltak.”71 A világháború kitörésekor számos értelmiségi (és nem értelmiségi) 
egyszeriben a másik oldalon találta magát – 1943-tól különösen kiéleződött a 
két oldal szembenállása – az irodalmi, kulturális élet sok fontos szereplője vett 
részt az ellenállásban.

68 L. Pertile: Fascism and Literature, id. mű, 177.
69 Sara Galli: Le tre sorelle Seidenfeld. Donne nell’emigrazione politica antifascista, Giunti, Comune di 

Firenze, Firenze 2005. Mások vitatják a dokumentumok szavahihetőségét, talán azért is, mivel 
eléggé nehéz a keményen antifasiszta értelmiségiről mindezt feltételezni.

70 Cesare Pavese: La letteratura americana e altri saggi, Einaudi, Torino (1951), 1971, 7, idézi L. Per-
tile, id. mű 181.

71 Giuliano Manacorda: Storia della letteratura italiana tra le due guerre (1919–1943), Editori Riuniti, 
Roma 1980, 309, idézi L. Pertile, Fascism and Literature, id. mű 183.
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A tömegkultúrában nélkülözhetetlen helyet vívott ki magának a sajtó, az 
irodalomban igen fontos szerepet játszottak a népszerű regények. Az ízlés, a 
kínálat az idők folyamán változott: a D’Annunzióra emlékeztető, de népsze-
rű köntösben jelentkező Guido da Verona már nem felelt meg a fasizmus esz-
méinek, inkább a lényegesen kisszerűbb Antonio Beltramelli, Salvatore Gotta, 
Luciano Zuccoli került előtérbe. Ők olyan, a rezsimhez közel álló konformista 
értékeket mutattak fel és népszerűsítettek, mint az önfeláldozás, a családi élet 
szentsége, a becsületesség, a paraszti bölcsesség, a hatóságok iránti lojalitás. 
Mások, mint Liala vagy Lucio d’Ambra inkább a szórakoztató irodalmat képvi-
selték – Liala népszerűsége messze túlélte a fasiszta rendszert, mindmáig tart.72 
Lucio D’Ambra a filmgyártásban, a kritikában is igen tevékeny szerepet játszott.

A korszak egyik kiemelkedő vállalkozása az Olasz Nagylexikon – a 
Treccani Lexikon (Enciclopedia Italiana, Enciclopedia Treccani) első kötete 
1929-ben jelent meg.73 Giovanni Treccani, gazdag nagyiparos, szenátor 1925-
ben intézetet hozott létre, melynek tudományos igazgatója Giovanni Gentile 
lett. Az ő vezetésével, jelentős tudósok részvételével készült el az olasz kultúra 
nagyságának hirdetésére szolgáló Treccani Lexikon, amely a francia és az an-
gol nagylexikonok mintájára, mintegy azok európai „kulturális hegemóniája” 
ellenében volt hivatott az olasz kultúra presztízsét növelni. Nacionalista cél-
nak tekinthetjük, hogy mindent olasz szemszögből tárgyalt.74 Az enciklopédia 
gondolatát eleinte Vittorio Emanuele király támogatta. Később Mussolini is 
rájött az általa elérhető előnyökre, például, hogy Olaszország nemzetközi el-
ismertségét növelheti vele. Gentile mintegy 2500 munkatársat választott ki, 
néhány fontosabb szócikket azonban Mussolini személyesen is ellenőrzött, sőt 
maga is részt vett néhány szócikk megalkotásában, a legismertebb közülük a 
„fasizmus” szócikk eleje. 

Fontosságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Treccani Lexikon mind 
a mai napig létezik, természetesen átdolgozva. Gentile külföldi közreműkö-
dők mellett számos olyan olasz tudóst is felkért a munkára, akik kritikával vi-
seltettek a rendszer iránt: többek között Federico Chabod-t, Adolfo Omodeót, 
Francesco Ruffinit és Enrico Fermit (vagy a Croce-manifesztum nem egy aláíró-
ját), ezáltal a lexikon munkalehetőséget teremtett független értelmiségieknek 
is. Gentilét számos támadás érte emiatt, aki azonban avval védekezett, hogy 
a közreműködőket politikai nézeteiktől függetlenül, a szakértelmük, tudásuk 
alapján választották ki. Mivel Mussolini számára fontos volt a lexikon presztí-
zse, Gentile védelmére kelt. Így született meg egy nagyszabású munka, amely 
miközben a szellemi szabadságban elment a végső határokig, végeredmény-
ben mégiscsak a nemzeti nagyságot hirdette. (A Treccani Lexikon önmagán 

72 Liala álnév alatt l. Amalia Liana Negretti Odescalchi, férjezett: Cambiasi. 1897–1995. 
73 Ormos M.: Mussolini, id. mű, 344–348.
74 P. V. Cannistraro: La fabbrica del consenso, id. mű, 51–54.

A FASIZMUS ÉS AZ ÉRTELMISÉGIEK



II. FASIZMUS ÉS MODERNITÁS, FASIZMUS ÉS KULTÚRA42

is túlmutató mai jelenlétét az olasz kultúrában jól mutatja például Benedetto 
Marcuni kortárs képzőművész „Treccani Sottolio” című alkotása, amely külön 
erre a célra kézzel készített üvegedényekben a legfinomabb olivaolajban eltéve 
tartalmazza a lexikon összes kötetét.)

Gentile nagy eredménye a lexikon, a fasizmus hatalmi rendszerében elfog-
lalt helye ugyanakkor több korábbi kollégájával is szembefordította. Gentile 
és Croce, a két nagy ellenlábas, az idealista filozófia jegyében közös platfor-
mon indult. Útjukban az eltérések mellett sokáig számos közös vonás volt. A 
fasiszta hatalomátvétel után, amikor Mussolini Gentilét oktatási miniszternek 
nevezte ki, ő Crocét, az 1920–21-es liberális Giolitti-kormány volt oktatási mi-
niszterét is felkérte, hogy legyen munkatársa (ahogy a később szintén antifa-
sisztává lett nagy olasz pedagógust, Giuseppe Lombardo Radicét is megbízta 
az iskolarendszer reformjának kidolgozásában való közreműködéssel – igaz, 
Lombardo Radice hamarosan visszalépett). Croce, Gentiléhez hasonlóan, szin-
tén nemzetközileg elismert tudós volt, az idealista filozófia képviselője, akinek 
gondolkodása szöges ellentétben állt a d’annunziói vagy a Marinetti-féle naci-
onalizmussal. Az I. világháború idején a semlegesség mellett állt ki, a művészet 
autonómiáját hirdette, és bár a fasiszta hatalomátvétel után rövid ideig szimpa-
tizált a rendszerrel, meggyőződése szerint, ellentétben a fasiszta kultúrpolitika 
célkitűzéseivel, a művészetnek a politikától függetlennek kell maradnia.

Croce az 1925-ös antifasiszta nyilatkozat után Gentile ellenfelévé vált. 
Fenyegetésben sem volt hiány: 1926-ban erőszakosan behatoltak a lakásába 
és feldúlták. Végeredményben azonban, noha titkosrendőrökkel, besúgókkal 
vették körül, elszigeteltségében hagyták dolgozni. Mussolininek fontosnak 
tűnhetett, hogy a nemzetközi hírű tudóst a fasizmus toleranciája példájaként 
lehessen a külföld előtt feltüntetnie – így szerepelt például Marinetti beszédé-
ben is az 1932-es budapesti Pen Club konferencián, melyre később még vissza-
térünk.75 Croce maga is dolgozott a nagylexikonon.

Az új olasz identitás: építészet és városrendezés 

Olaszországban a fasizmus idején alapvető gazdasági, társadalmi válto-
zások mentek végbe. Az építészet kiemelt helyzetben volt, hiszen ahhoz az 
identitásformáláshoz, amely ideológiai, kulturális síkon megjelent, minden-
képpen fontos volt az urbanisztika, illetve a különböző funkciójú épületek, 

75 L. Fried Ilona: Marinetti’s Visits to Budapest, 1931, 1932 and 1933: Archival Documents and the 
Memoirs of Margit Gáspár, in: International Yearbook of Futurism Studies, Volume 1 (2011), Szerk.: 
Günter Berghaus, De Gruyter, Berlin 2011, 357. Jelen kötet utolsó fejezet.
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épületegyüttesek esztétikai és funkcionális megjelenésének harmonizálása. 
Az építészet a fokozatosan kiépülő diktatórikus rendszerben az évek során 
több lényeges változáson esett át, de az általunk vizsgált korszakban bizo-
nyos pluralizmust tükrözött.76 1931 és 1937 között Mussolini megbízásokat 
adott Giuseppe Pagano és Giuseppe Terragni építészek részére, hogy számos 
modern, racionalista épületet tervezzenek, bár – különösen a későbbiekben – 
inkább Marcello Piacentinit támogatta, aki talán leginkább képviselte azt az 
imázst, amit Mussolini látni akart. A monumentalitás megvalósításait fedez-
hetjük fel például a római EUR-ban, a tervezett nagyszabású világkiállítás, az 
Esposizione Universale di Roma színhelyén. Ennek egyik szimbolikus épü-
lete az antik Rómát, a Colosseumot a maga módján megidéző Palazzo delle 
Esposizioni. Az építészetnek a fasiszta politika, kultúra, propaganda számára 
közvetlenül fontos alkotásai az új fasiszta generációk nevelésére nagy mennyi-
ségben készülő Balilla Házak.

A Róma központját radikálisan átalakító építészeti és urbanisztikai be-
avatkozás következtében megszületett az antik fórumokat átszelő Via dei Fori 
Imperiali, a „La Sapienza” (a római egyetem új városrésze) és a Mussolini Fó-
rum,77 a Mussolini által megrendezni remélt világkiállítás helyén az EUR vá-
rosrész, valamint számos más alkotás. Természetesen az építészeti alkotások 
nem korlátozódtak Rómára: elkészült a modern építészet egyik kitűnő alkotá-
sa, a firenzei Santa Maria Novella pályaudvar,78 de épültek újonnan is városok, 
mint Sabaudia vagy Littoria – az utóbbi nevét, mely a liktorok rőzsekötegére, 
a fasiszta jelképre utalt, a háború után, nem véletlenül, Latinára változtatták. 

A sportesemények rohamosan növekvő népszerűsége, valamint a sport-
nak a fasiszta ideológiában játszott kitüntetett szerepe miatt a harmincas évek 
elején hihetetlen mennyiségben épültek új stadionok. A futball, a nagy néző-
számot vonzó versenysportok terjedését a fasizmus természetesen támogatta 
– nem egészen mellékesen a stadionok politikai rendezvények helyszínéül is 
szolgálhattak. (Ez a korszak világszerte a nagy stadionok építésének ideje. A 
XIX. század végén újraindították az olimpiai játékokat, így olimpiai stadio-
nok is szükségessé váltak: 1932-ben Los Angelesben 125 ezer nézőt tudott a 
stadion befogadni, az 1936-os, egyébként az olimpiai szellemiséghez kevéssé 
illő berlini játékokra pedig 100 ezer fős stadion épült. E stadionok egyben a 
modern építészet vívmányai is voltak.) 

76 Emily Braun: L’arte dell’Italia fascista: il totalitarismo fra teoria e pratica, in: E. Gentile szerk.: 
Modernità totalitaria, id. mű, 89, P. V. Cannistraro: La fabbrica del consenso, id. mű, 58.

77 A mai Foro Italicót 1932-ben Foro Mussolini néven avatták fel, lényegében hatalmas sportlé-
tesítmény, amelynek tervezője, 1927 és 1933 között Enrico Del Debbio volt. A hozzá tartozó 
létesítmények csak 1956 és 1968 között készültek el teljesen. Itt épült fel többek között az 1960-
as olimpiai játékokra az Olimpiai stadion is. A 17,5 méteres carrarai márványból készült Mus-
solini oszlop ma is áll.

78 Az olasz „racionalizmus” kiemelkedő épülete, Giovanni Michelucci irányításával az úgyneve-
zett Gruppo Toscano építészcsoport tervei alapján készült.
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Miközben az Olasz Királyi Akadémia alapítása a fasiszta intézményi cent-
ralizációra, az autonóm akadémiák egyesítésére az előbbi égisze alatt s önál-
lóságuk megsemmisítésére példa, a IV. Volta konferencia tanulmányozása 
során rálátást kaphatunk arra is, hogyan sikerül az értelmiségieknek bizonyos 
autonómiát mégis megőrízniük. Az adott rendezvényre az európai kultúrát 
nagyrészt reprezentáló széles értelmiségi réteget hívnak meg, alátámasztva 
több tudós vélekedését, mely szerint a fasizmus kultúrájában a centralizációs 
kísérletek ellenére is fennmaradt bizonyos pluralizmus. Emily Braun például 
a képzőművészettel kapcsolatos tanulmányában Mussolini beszédeit elemez-
te, s bármennyire is változtak a kormányfő nézetei, egyfajta pluralizmusra 
következtet belőlük: „Kijelentem, távol áll tőlem a gondolat, hogy olyasvala-
mit erősítsek, ami állami művészetet feltételezne. A művészet az egyén ma-
gánszférájának része. Az államnak egyetlen kötelessége van, ne szabotálja azt, 
hogy emberi körülményeket biztosítson a művészek számára, hogy a művé-
szet és a nemzet szempontjából bátorítsa őket.”79 A művészettörténész szerint 
a fasizmus húsz éve alatt Mussolininek ez a „liberális” hozzáállása a művésze-
tekhez kevéssé változott, „s ez lehetett az értelmiségiek számára az a vonzó 

technika, amely felkeltette rokonszenvüket a 
fasiszta állam iránt, s amely a fasiszta álla-
mot felvilágosult mecénásként láttatta. […] 
Evvel szemben a rezsim kultúrpolitikája egy 
sor adminisztratív kontrollon nyugodott, 
melyeknek célja az ellenzék meggyengítése 
volt egy kényszerítésen és tolerancián ala-
puló belső elfogadás segítségével. Követke-
zésképpen a fasizmus időszakát a vizuális 
művészetek pluralizmusa jellemezte, ami le-
hetővé tette, hogy avantgárd, konzervativiz-
mus, absztrakt és neoklasszicizmus egyaránt 

keveredjen az eklektikus állami támogatásban. A stíluskérdéseket többnyire 
a művészekre és a kritikusokra hagyták, gyakran olyan viták kereszttüzében, 
melyek elsősorban a formára helyezték a hangsúlyt, s hanyagolták a tartal-
mat. Szándékosan történt-e vagy sem, de a Mussolini féle be nem avatkozás 
politikája az értelmiségiek közösségének megosztását és meghódítását ered-
ményezte. Bármiféle kulturális ellenállás megszervezése lehetetlen kísérletnek 

79 Alla mostra del Novecento, 1923. március 26-i beszéd, melyet a „Popolo d’Italia”, 1923. március 
27-i számában jelentettek meg, újrakiadva in: Mussolini: Opera omnia, id. mű 36 voll., Firenze 
1951–1963, vol. 19, 187–88, idézi Emily Braun: Mario Sironi and Italian Modernism. Art and Politics 
under Fascism, Cambridge University Press, Cambridge 2000, Mario Sironi. Arte e politica in Italia 
sotto il fascismo, Bollati Boringhieri, Torino 2003, 3. Emily Braun idézi Mussolinit: „Ezekkel a 
művészekkel azonos generációhoz tartozónak érzem magam. Én másik utat választottam; de 
magam is művész vagyok, aki bizonyos anyaggal dolgozik, és bizonyos meghatározott eszmé-
ket követ.” Id. mű. 283, lábjegyzet 1.

A Foro Italico (korábban: Mussolini Fórum)
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tűnt. Hogy megengedték a kreativitás szabadságának morzsáit, és evvel pár-
huzamosan premizálták a behódolást, megfelelő stratégiának bizonyult ah-
hoz, hogy a művészek nagy részét a rendszerrel való együttélésre, ha nem 
egyenesen a támogatására ösztönözzék.”80

A fentiek ellenére is meg kell jegyeznünk, hogy különösen az építészet és 
az emlékmű szobrászat esetében oly fontos állami megrendelésekben több-
nyire a neoklasszicizmus legkonzervatívabb 
irányzatai voltak kívánatosak és részesültek 
előnyben. Hasonlóképpen történt az urba-
nisztikában, a középületek tervezésében, az 
emlékművek megrendelésében. A modernitás 
felé való nyitás jegyében indult el ugyanakkor 
pályáján több, később jelentőssé váló építész, 
művész, formatervező, mint a már említett 
Giò Ponti81 vagy Bruno Munari82 és mások. 

Mussolini ugyan forradalmi retorikát 
használt, azonban a húszas évek második 
felétől valójában már inkább a normalizációt 
kívánta elérni, a hagyományokhoz kötődött. Camillo Pellizzi 1927-ben úgy 
tartotta, hogy a fasizmus hagyomány és forradalom szintézisét jelenti: gyö-
kerei a nemzeti múltban vannak, s a forradalom nem szakad el a történelmi 
tapasztalatoktól. Mussolini a fasizmus ellentmondásos eszméi között próbált 
ezen a területen is egyensúlyozni.83 Bizonyosan nagyon szerencsétlen módon 
érvényesültek kultúrpolitikájában, politikájában a kézi vezérlés hátulütői, ki-
számíthatatlansága. A művészek és építészek mozgósításával, a fasiszta állam 
abbeli törekvésében, hogy szolgálatába állítsa őket, hogy létrehozza a politika 
és a művészet szimbiózisát, az esztétika átpolitizálódott. Az építészek általá-
ban nem egyszerűen idomultak az irányukban támasztott követelményekhez, 
hanem saját fasiszta meggyőződésük szerint hozták létre alkotásaikat – elkö-
telezettségük olykor tudatlanságból, a politikai helyzet fel nem ismeréséből 
adódott. A megbízásokat és a javadalmazásokat a legkülönbözőbb korú, szín-
vonalú építészek nyerhették el, s mindannyian avval a jó érzéssel végezhették 
munkájukat, hogy egy új, modern civilizáció létrehozásában vesznek részt. 
Evvel szemben, mint több kutató rámutatott, a totalitárius rendszer működé-
séhez járultak hozzá. Mint Pirandellónál is látjuk, lényegében antidemokrati-
kus eszményekkel egy olyan rendszer működését támogatták, mely egy kivá-
lasztott kisebbség vezetésével a mozdulatlan tömeget formálja és uralkodik 

80 E. Braun: Mario Sironi, id. mű, 3-4.
81 1891–1979.
82 1907–1998.
83 V. Cannistraro: La fabbrica del consenso, id. mű, 62.
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fölötte.84 Másrészről sokszor éppenséggel a rendszer elviselését segítették. Az 
építészek, az értelmiségiek, de lényegében az olasz társadalom egy részének a 
magatartásmódja, a rendszerhez való hűsége főleg a fasizmus utolsó idejében 
némileg megváltozott, többen eltávolodtak a fasizmustól, némelyek az ellen-
kező oldalra álltak, és egyenesen az illegális kommunista párttal vették fel a 
kapcsolatot. Ez utóbbiak közé tartozott a neves építész, Giuseppe Pagano, aki 
az irányváltásért életével fizetett: német koncentrációs táborban halt meg.85 

Az olasz építészeti szakma számára nagy kihívást jelentett az 1932-es év, a 
fasizmus fennállása 10. évfordulójának legnagyobb eseménye, a „Fasiszta For-
radalom Kiállítása” (Mostra della rivoluzione fascista). A kiállítás tervezői között 
a kor néhány jelentős modernista építészének neve is szerepelt: az első évekre 
jellemző forradalmi retorikát (a sztálinizmus ellenében végbemenő forradal-
mat, mely győzedelmeskedik a liberalizmus, a demokrácia felett), Mussolini 
mozgalmának indulását, az első Fasci szervezeteket, a squadrizmus hősiessé-
gét 1919–22 között, valamint a hatalom eredményeit dicsőítették.86

1935, az etióp hódítás után, a birodalmi álmok jegyében Mussolini fokoza-
tosan háttérbe szorította az avantgárdot, s egyre inkább a monumentalitásra 
törekvő új klasszicizmus hódított teret. Feltehetőleg ez volt az a kifejezésmód, 
amelyet a tömegek számára könnyebben hozzáférhetőnek talált.

A kultúra centralizációja és kontrollja a kiépülő  
intézményrendszeren keresztül. A színházi cenzúra

Mussolini főleg 1924, a Matteotti-gyilkosság után kezdett az értelmiségi-
ekkel foglalkozni. Célja az integrálásuk volt, amit – mint már láttuk – egy 
centralizált bürokrácia segítségével valósított meg. Az értelmiségieket, a mű-
vészeteket részben intézményeken keresztül kezdte egyre inkább az állami 
kontroll, a Fasiszta Párt ellenőrzése alá vonni.87 Az ideológia egyik alapja az 
egységes nemzeti érzület volt. Mussolini igen nagy jelentőséget tulajdonított 
a tömegtájékoztatásnak, a tömegkultúrának: sajtóirodája eleinte elsősorban 

84 Emilio Gentile: Modernità totalitaria, id. mű, XVII.
85 1896–1945. Pagano művei közül néhány: Palazzo per uffici Gualino, Gino Levi-Montalcinivel 

közösen, Torino, 1928–29, Istituto di Fisica a Római „La Sapienza” Egyetemen (1934); az Icaro 
Terem az Esposizione aeronautica italiana alkalmából, 1934, az Università Commerciale Luigi 
Bocconi, Milano központi épülete (1936–42); (Padiglione aggiunto al palazzo dell’arte alla VI 
Triennale, Milano, 1936; Scala elicoidale VI Triennale, Milano, Buzzival közösen, 1936; A „Zöld 
Milánó” másokkal közösen készült urbanisztikai terve (1938). 

86 Dino Alfieri e Luigi Freddi: Guida storica della Mostra della Rivoluzione Fascista, Roma 1932.
87 P. V. Cannistraro: La fabbrica del consenso, id. mű, 66.
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propagandaanyagok terjesztésével foglalkozott, vezetőjével naponta találko-
zott. Galeazzo Ciano88 úgyszintén nagy érdeklődést tanúsított a tömegkommu-
nikáció iránt. Amikor 1933-ban az iroda vezetője lett, Mussolini vejeként nagy 
mozgástere adódott, amelyet ki is használt: bővítette az iroda személyzetét 
és hatáskörét. Bár a hitleri Németország iránt vegyes érzelmekkel viseltetett, 
gondosan tanulmányozta a frissen létrehozott Göbbels féle Reichsministerium 
für Volksaufklärung und Propaganda felépítését, működését. Hamarosan meg-
győzte Mussolinit, hogy bővítsék ki a sajtóiroda tevékenységét. 1934-ben 
Mussolini a sajtóiroda helyett államtitkárságot hozott létre Ciano irányításá-
val a Sajtó és Propaganda Államtitkársága (Sottosegretariato dello Stato per 
la Stampa e la propaganda) néven. Az új hivatal tovább erősítette a kulturális 
rendszer centralizációját, tevékenységének köszönhetően az állami kontroll és 
a kulturális propaganda erősödött.

1935 júniusában ebből az államtitkárságból nőtt ki a Sajtó és Propagan-
da Minisztériuma (Ministero per la Stampa e la Propaganda). 1937-ben pedig 
ebből lett végül a tovább bővített hatáskörű Nemzeti Kultúra Minisztéri-
uma (Ministero di Cultura Popolare, a minisztérium neve a köznyelvben 
MinCulPop vagy Min.Cul.Pop rövidítésben terjedt el.) A fenti minisztériumo-
kat azonban már nem Galeazzo Ciano irányította, ő közben a kulcsfontosságú 
Külügyminisztérium (Ministero degli Esteri) irányítását kapta meg.89 

A Nemzeti Kultúra Minisztériuma a harmincas évek második felére már 
a kulturális és propaganda tevékenységek igen széles körét tartotta irányítá-
sa alatt. Ellenőrzési jogot gyakorolt valamennyi megjelenő kiadvány felett, s 
elkobozhatott bármilyen, a rendszerrel szemben ellenséges publikációt. 1937 
áprilisa és 1938 júniusa között a prefektusok 10.940 cím közül 537-et jelöltek 
meg gyanúsként, s 93-at koboztak el.90 A sajtó szintén nehéz helyzetbe került: 
gyakran kapott távirati utasításokat a politikai hatalomtól: ezek a híres átü-
tőpapíron érkeztek (a nevet „le veline”, az átütő papír után kapták, melyre az 
utasításokat gépelték): a papírszeleteket osztották ki a szerkesztőségek tagjai 
között. Az ilyen szövegek a nyílt cenzori utasításoktól kezdve a címlapra való 
témákig és a stilisztikai utasításokig terjedtek.91

1938-ban Mussolini 10 tagú könyvbizottságot is létrehozott: Carlo Formichi 
képviselte az Akadémiát, megbízottakat küldött továbbá a Nemzeti Oktatá-
si Minisztérium (Ministero dell’Educazione Nazionale), a Nemzeti Fasiszta 
Párt (Partito Nazionale Fascista), az Istituto di cultura, a Confederazione dei 

88 1903–1944
89 A minisztériumot 1943 júliusáig Mussolini kormányában a következő miniszterek irányítot-A minisztériumot 1943 júliusáig Mussolini kormányában a következő miniszterek irányítot-a következő miniszterek irányítot-következő miniszterek irányítot-

ták: Alessandro Pavolini, Gaetano Polverelli, Guido Rocco.
90 P. V. Cannistraro: La fabbrica del consenso, id. mű, 104.
91 G. Bonsaver: Culture and Intellectuals, id. mű, 121.
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professionisti e degli artisti és más szervezetek, így került be a későbbi minisz-
ter, Alessandro Pavolini92 valamint Marinetti is.93

Az egymással párhuzamosan létező legkülönbözőbb stílusok, irány-
zatok, műfajok vagy akár olyan művészeti kifejezésmódok fennmaradása, 
amelyek nem feleltek meg a fasiszta ideológiáknak, a színház világára is jel-
lemző volt. Ezért a fasizmus idejének színházáról, s nem fasiszta színházról 
beszélhetünk.94 Ismeretesekké váltak azok a manipulációk is, melyek a mű-
vészek, az értelmiségiek és intézmények nyilvános vagy titkos megbízásán 
keresztül, olykor a korrumpáló mecenatúra segítségével történtek, például 
újságírók esetben is.95 A számtalan díj mellett titkos támogatásokat is nyúj-
tottak mind egyének, mind intézmények számára. Ezek nagyságát, illetve a 
harmincas évek közepétől, a totális diktatúra erősödésével párhuzamosan 
történő nagyívű emelkedését mutatják a következő adatok: az 1933–34-es 
1.541.517 líráról a támogatások összege 1941–42-re 162.831.966-ra nőtt. Ezen 
belül az újságírók és szerzők ösztönzésére az 1933–34-es 400.000 líra 1941–42-
re 3.613.000 lírára nőtt. Az állami támogatásokból a kiadók is komoly hasznot 
húztak, illetve úgy is tekinthetjük, hogy az ő kiszolgáltatottságuk is nőtt. A 
frissen alapított Mondadori Kiadó például a tulajdonos, Arnoldo Mondadori 
ügyes politikájának köszönhetően, Mussolini támogatásával az egész szektor 
vezető ereje lett.96 

Az Állami Archívumban, a Segreteria Particolare del Duce, azaz a Duce 
Személyi Titkárságának irattárában őrzik az Accademia d’Arte Drammatica, a 
Színművészeti Akadémia dokumentumait. Ezek jól illusztrálják az intézmény 
működését: költségvetését nem határozták meg előre, hanem egyrészt a mi-
nisztériumoktól, másrészt a kormányfőtől kapta. Mussolini esetenként szemé-
lyesen döntött arról, hogy pontosan mekkora legyen a szubvenció mértéke 
(100.000 líráról szólnak a fennmaradt dokumentumok). Ezeket az összegeket 
Silvio d’Amico igazgató évente, elismervény ellenében vette át a kormány-
fő hivatalában. Nyilvánvaló, hogy a támogatás összege egyéni alkufolyamat 
eredményeképpen alakult ki. Mussolini személyes szimpátiái, érdekei tehát 
nagymértékben befolyásolták a kultúrát – némelykor, ha úgy látta szükséges-
nek, ellenségeinek tartott értelmiségiekkel is igyekezett nagyvonalúan visel-
kedni – a nagyvonalúság és a represszió különös keveredése látható példá-
ul a nagy karmester, Arturo Toscanini és Mussolini kapcsolatában is, mely a 

92 Ministro della Cultura Popolare, 1939. október 31. – 1943. július 25.
93 P. V. Cannistraro: La fabbrica del consenso, id. mű, 118.
94 Gianfranco Pedullà: Il teatro italiano nel tempo del fascismo, Il Mulino, Bologna, 1992 (2. kiadás: 

Titivillus Edizioni, Associazione dei Fondi, Corazzano 2009), a továbbiakban közölt oldalszá-
mi hivatkozások az első kiadásra vonatkoznak.

95 Giovanni Sedita: Gli intellettuali di Mussolini, Le Lettere, Firenze 2010. Giovanni Sedita elemzi a 
fasizmus idején az értelmiségiek számára felajánlott nyilvános és titkos támogatásokat.

96 G. Bonsaver: Culture, id. mű, 120.
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kezdetben a nacionalizmussal, a fasizmussal szimpatizáló Toscanini emigrá-
cióba vonulásával végződött.97 

A színházi világ ritka antifasiszta szerzői egyike, a maga korában nagyon 
ismert és elismert, néhol pszichologizáló, néhol társadalmi drámát szerző 
Roberto Bracco pályáját derékbe törte antifasiszta meggyőződése. A nápolyi 
drámaíró műveit nem játszották, nagy szegénységben élt, politikai „veszé-
lyessége” miatt rendőrségi megfigyelés alatt állt. 1937-ben a neves színésznő, 
Emma Gramatica, műveinek tolmácsolója, aki Mussolinivel is jó kapcsolatokat 
ápolt, nagyon megindult az idős szerző sorsán, és támogatást kért számára 
Dino Alfieritől, a Nemzeti Kultúra miniszterétől.98 Az eleget is tett a művésznő 
kívánságának, már csak azért is, mivel akkorra már inkább rendezni akarták 
valamelyest az idős mesterrel a viszonyt, az önérzetes szerző azonban elutasí-
totta a támogatást, visszaküldte a csekket. Kevesen tettek így.

A központosítás eredménye volt a színház terén a cenzúra létrehozása. Az 
átmenet biztosítása érdekében 1931–1934 között még érvényesek maradtak a 
korábban kiadott régiós engedélyek: korábban a helyi prefektusok engedélyez-
ték az előadások megtartását. Különös történet a Mussolini-féle színházi cenzú-
ráé. Leopoldo Zurlo, „a” cenzor visszaemlékezésében elbeszéli, s a kortársak is 
megerősítik, miszerint ő maga igen művelt ember volt, aki „karrierjét” barátsá-
gának köszönhette: barátja, Carmine Senise, a rendőrfőnök-helyettes ajánlotta 
őt be Mussolinihez.99 Zurlo az olasz liberalizmus neveltjének mondja magát, 
akinek számára jelentős váltás volt, amikor váratlanul kinevezték cenzornak. 
Jó hivatalnokként, hihetetlen munkabírással, 1931 és 1943 között (a cenzúrát az 
1931-es törvény tette a Belügyminisztérium hatáskörébe) mintegy 17.330 dráma 
példánya érkezett be hozzá. Ezeket mind elolvasta, s több mint 90%-át engedé-
lyezte színházi vagy rádiós bemutatásra. A fennmaradó művek közül 3,64%-ot 
nagyon gyengének ítélt (ezek között számos a rezsimet túlzottan is dicsőító, a 
cenzor szerint színvonaltalan mű is volt), a maradék egyéb okokból akadt fenn 
a cenzúrán. Ezt némelyek olyannyira alacsony aránynak tartják, hogy a cenzú-
rát nem is tekintik komoly tényezőnek. Azonban ha hozzávesszük az öncenzú-
ra mechanizmusát, valamint azt, hogy módosítások után fogadtak el kézirato-
kat, akkor már közelebb járunk az igazsághoz, s a szám nem tűnik alacsonynak. 

97 Toscanini szimpátiáira jellemző, hogy a D’Annunzio-féle megszállás idején Fiuméban hang-
versenyt adott.

98 Pasquale Iaccio: L’intellettuale intransingente: il fascismo di Roberto Bracco, Guida, Napoli 1992, 
ACS, SPD, c.o., „E. Gramatica”, b.509.627, hivatkozik Jacco 174–175.

99 Zurlo memoárjában utal arra, hogy Mussolini enyhén rosszalló megjegyzéseket tett az ő agg-
legény mivoltára, kifogásolta, hogy miért nem alapított családot. A Wikipedia szerint éppen 
a rendőrfőnök volt a színházi cenzor partnere, kapcsolatukat azonban természetesen titokban 
kellett tartaniuk, bár feletteseik feltehetőleg sejtették. Ha így volt, a kézi vezérlés újabb példáját 
látjuk: a hivatalos politika a homoszexuálisokat egyenesen internálta, nemhogy vezető állások-
ban lehettek volna, akkor azonban, amikor igen nagy szüksége volt rájuk, nem vett kapcsolatuk-
ról tudomást. L. http://it.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_Zurlo Utolsó konzultáció: 2012. 02. 26.
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Alkalmam volt még Teo Duccival beszélni, aki a fasizmus idején számos 
magyar mű fordítója volt Olaszországban. Elmondta, mennyire rettegtek a 
cenzortól, hiszen munkájukat kockáztatták a fordítói jegyzékből való törlés 
árnyékában: nem egyszer elutaztak Rómába, hogy személyesen tárgyaljanak 
Zurlóval, s előzetes kontrollját kérjék egy-egy vitatható kérdésben.100 Szemé-
lyes egyeztetésekről maga Zurlo is beszámol visszaemlékezéseiben.101 A cenzor 
büszkélkedik az írók róla alkotott jó véleményével: feljogosítva érezte magát 
arra, hogy esztétikai kérdésekben is „tanácsokat” adjon a szerzőknek. Patrizia 
Ferrara kutató, aki a cenzúrát 6000 kötet anyaga alapján dolgozta fel és adta 
közre a vonatkozó adatokat, Zurlo alakjának felrajzolásakor Silvio d’Amico 
szavait idézi, aki 1945-ben így jellemezte: „Művelt, intelligens, ironikus, hajlik 
a szkepticizmusra, nem vallásos, de tiszteli a katolikus morált, egyáltalán nem 
korlátolt, eléggé kompetens a színház és az olasz valamint a külföldi irodalom 
kérdéseiben.”102 Zurlót mindenesetre a küldetésébe vetett hite vezette, az volt 
a vágya, hogy a színházat jobbá tegye. Nem mellékesen, meggyőződése sze-
rint ő maga volt hivatott erre. Külön érdekességként érdemes kiemelni, hogy 
1952-ben, könyve dedikációjában egy fiatal politikusnak mondott köszönetet 
a biztatásért: Giulio Andreottinak, a későbbi évtizedek meghatározó keresz-
ténydemokrata politikusának. 

Zurlo nem csak hogy elolvasta az évi átlagban mintegy 1500 művet, de meg 
is őrizte őket, habár egy kisebb részük jóval később, a levéltár pincéjének vize-
sedése következtében megsemmisült. A fasiszta rendszer működése szempont-
jából sokat elárul, hogy egyetlen cenzor működik, a döntések rá vannak bízva, 
sőt az is, hogy bármi komoly kétsége támad, ki máshoz fordulna, mint magához 
Mussolinihez. Visszaemlékezéseiben több ilyen konkrét esetet is leír. Máskor vi-
szont a kormányfő veszi kezébe az ügyeket, utasítja a cenzort. Guido Bonsaver a 
fasizmus cenzúrája kapcsán Mussolini feladatmegosztásra való képtelenségéről 
beszél: minthogy mindennel személyesen és részletekbe menően próbált foglal-
kozni, képtelen volt különbséget tenni a fontosabb és a kevésbé fontos ügyek 
között, s nem tudott több időt szentelni, nagyobb energiákat fordítani a lénye-
ges államügyekre. „Szemmel láthatóan nem egyszerűen arról volt szó a Duce 
számára, hogy megoldja a politikai irányítást vagy helyükre tegyen rendsze-
reket. Szenvedélye volt a részletekbe hatolás, az, amit a mai rendszerszervező 

100 Teo Ducci Abbáziában nőtt fel, s számos mű, többek között Földi Mihály olasz tolmácsolója 
volt. Amikor a holokauszt idején deportálták, elvesztette a munkájába vetett hitét, s a háború 
után már nem fordított többé. A cenzorral való találkozás tervéről ír Gáspár Margit is, aki-
nek Olaszországban is bemutatták két darabját, Edizione straordinaria, 1935 és L’incantesimo del 
fuoco, 1934 címmel, az utóbbinál szerzőtársként Lothar Rudolf neve is szerepel.

101 Leopoldo Zurlo: Memorie inutili: la censura teatrale nel Ventennio, Edizioni dell’Ateneo, Roma 
1952. A kötet címe Carlo Gozzi, az ismert drámaíró, író (1720–1806) önéletrajzi írására utal, 
ezáltal is enyhe öniróniával („haszontalan emlékek”), egyben szellemi, színházi örökségét is 
hangsúlyozva.

102 P. Ferrara, szerk.: Censura, id. mű, 39.
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szakértők a feladatmegosztásra való képtelenségnek neveznének.” 103 Ugyanak-
kor rajongói vélhetően ugyanezért tartották őt karizmatikus vezetőnek, hiszen 
érezhették egyéni odafigyelését. Az általam vizsgált színházi konferencia előké-
szítése is jól jelzi az államfő figyelmét, részletekbe menő kontrollját. 

Elképesztő, ahogy – jó és rossz értelemben egyaránt – számon tartott akár 
műveket, személyeket, akár azok politikai vonatkozásait. Igaz, mind az ér-
telmiségiek, mind a fasiszta vezetők között számosan közeli ismerősei voltak 
még korábbról, segítői, mint az egykori harcostárs, Sem Benelli is, akinek több 
összeütközése is volt a cenzúrával.104 Még ha titkársága segítette is a kormány-
főt, személyes érdeklődése és odafigyelése nyomon követhető. Amikor példá-
ul Massimo Bontempelli újonnan megjelent könyvét elküldi a kormányfőnek, 
az titkársága vezetőjén keresztül néhány irodalmi megjegyzéssel válaszol – a 
vélemény figyelmét jelzi: 

Kedves Bontempelli! Örömmel tudatom veled, hogy a Duce elolvasta Vita e morte di 
Adria dei suoi figli című könyved és nagyon érdekesnek találta.

Úgy értékelte a Duce, hogy Tullia alakja nagyon erőteljesen megrajzolt, s hogy a 
történet éppen azért bír valószerű vonásokkal, mert a cselekmény irreális.

Végül azt is hangsúlyozta, hogy a regény vége fatális, de egészen filmszerűnek lát-
ja, mint például a „Noé bárkáját”. 

Fasiszta üdvözlettel 
L. Ferretti. 105

Mussolini számos irodalmi, színházi kérdésbe szól bele, hoz döntéseket ve-
lük kapcsolatban. (Gyakran jelent meg kiállítások megnyitóján, színházi elő-
adásokon.) Több vezető értelmiségi fordult hozzá színházalapítási terveivel 
(némelyikük, Pirandellótól kezdve Bragagliáig, rövidebb-hosszabb ideig mű-
ködtetett is színházat), találkozott, külön megbeszélést folytatott velük, olykor 
személyes támogatása felől biztosította őket. Joggal merül fel a kérdés, hogyan 
bírta mindezt a kormányfő. Nem beszélve arról, hogy a konzultációk alkalmá-
val többnyire „képben volt” – s akkor még csak a kultúrát említettük, annak 
is csak egy kis szeletét. Nem csak Silvio d’Amicót hallgatta ki, s állapította 
meg személyesen intézménye számára alkalmanként az anyagi támogatást 
(feltehetőleg az érdekelt miniszterek javaslatait is figyelembe véve), korábban 

103 Guido Bonsaver: Censorship and Literature in Fascist Italy, University of Toronto Press, Toronto, 
Buffalo, London 2007.

104 Sem Benelli, a titkosszolgálat által megfigyelt katona-költő, drámaíró, az I. világháború hőse, 
befutott drámaíró, akit még D’Annunzio előtt kiszemeltek a fiumei vállalkozásra, azonban 
végül a trieszti körök az utóbbit kérték fel a feladatra. A fasizmussal kapcsolatban később 
némileg meghasonlott, ezért tartotta Mussolini szükségesnek megfigyeltetését, és sajátkezűleg 
cenzúrázta munkáit.

105 A levél keltezése, Róma, 1930, VIII. augusztus 5., l. Simona Cigliana: Introduzione, Una lunga 
„avventura”: Bontempelli a Bodrero, a Meletta (ovvero da Eva futurista a Eva ultima), a Mussolini, 
„Duce velocissimo”, „L’Illuminista”, id. mű, 82.
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Pirandello színháza számára is személyesen intékedett a dotációról. A fonto-
sabbnak számító döntések tehát egyértelműen kézi irányítással működtek – s 
elképesztő lehetett ezeknek a mennyisége is. Csak egy példa az ügyek soka-
ságára, amelyekben a mindent saját fennhatósága alá vonó vezér tevékeny-
kedett: Az 1924-ben Olaszországban letelepedett magyar műfordító, újságíró, 
kultúraközvetítő Balla Ignác még annak újságíró korából ismerte Mussolinit, 
többször meginterjúvolta, s a Duce is jól emlékezett rá – elismerése jeléül ma-
gas rangú kitüntetésekben részesítette. Amikor Balla repülőtiszt veje gépével 
a felszállást követően lezuhant és meghalt, lánya, Bianca Balla Sanguineti 
Mussolinihez fordult, arra kérve őt, hogy folytasson vizsgálatot az ügyben, 
mivel úgy vélte, férjét alkalmatlan időben kényszerítették felszállásra felette-
sei. A kormányfő egy ízben fogadta is Balla Sanguinetit – igaz, a vizsgálatot 
nem folytatták le, és nem is próbáltak semmiféle bűnösséget megállapítani. 
Később, 1938-ban, Bianca Balla Sanguineti mint nemzeti hős özvegye, ismét 
Mussolinihez fordult, most már a faji törvények miatt: szülei felmentését kérte 
(a rendelkezés szerint a zsidó származású külföldi állampolgároknak azonnal 
el kellett hagyniuk Olaszországot). Az iratok között nincs nyoma válasznak.106

Mussolini intézkedései természetesen csak a jéghegy csúcsát jelentik, a 
rendszer minden bizonnyal valamennyi szinten ehhez hasonlóan működött, 
a helyi hatalmasságoknak is klientúrája volt, s a mindennapokat személyes 
döntések határozták meg. A rezsim döntési mechanizmusát például a cenzori 
iroda működésén keresztül is összehasonlíthatjuk az angol demokrácia ha-
sonló hivatalával, a Lord Chamberlain’s Office-szal. 

Az angol színházban 1824 és 1968 között működött a cenzúra.107 A hivatal 
a nyilvános előadások szövegkönyveit vizsgálta. A színház súlyát jelzi, hogy a 
csak kiadásra szánt műveket, illetve azokat, amelyeket zártkörű előadásokon 
mutattak be, például klubokban, nem kellett cenzúráztatni.108 A cenzori hiva-
tal, melynek tevékenységéhez sok bornírt intézkedés fűződik, 1922-ben, azaz 
nem sokkal első színrevitele után kapta meg Pirandello Hat szereplő szerzőt 
keres című művét. A cenzor pozitív véleménye ellenére a tanácsadó testület 
elvetette a darabot, mivel egy másik előterjesztő szerint nemcsak hogy „vér-
fertőzés” van benne, de azon kívül a cselekmény szerint a kisfiú láthatta az 
Anyát és az Apát szexuális közösülés közben. A mű bemutatását csak 1928-
ban engedélyezték. Az eset módfelett kínos, de nem az egyetlen: Pirandello 

106 Tény, hogy Balla Ignác Olaszországban maradt, a háború és az üldöztetések utolsó idejében 
a hegyekben bujkált. Ennek a részletei nem ismeretesek.

107 1968. szeptember 27-én, a cenzori hivatal megszűnésének másnapján mutatták be Londonban 
a Hair című musicalt.

108 Cfr. Steve Nicholson: British theatre and the Red Peril. The Portrayal of Communism 1917–1945, The 
University of Exeter Press, Exeter 1999, és Dominic Shellard & Steve Nicholson with Miriam 
Handley: The Lord Chamberlain Regrets, A History of British Theatre Censorship, The British 
Library 2004.
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mellett például Ibsen, Arthur Miller, Strindberg drámáival is előfordult, hogy 
betiltották. Beckettnek sem volt könnyű dolga a Godot-val, de mindenesetre 
egy testület döntött, amelynek működése ugyan igen sok szubjektív ténye-
zőtől is függött, azonban mégis közösen hozott határozatokat, bármennyire 
is különösnek, alkalmasint bornírtnak tűnnek ezek mai szemmel. Némelyik 
közülük csak a brit külpolitika összefüggéseiben érthető – ismeretes, hogy a 
brit politika olyannyira tartott a „vörös veszedelem”-től, hogy nem ismerte fel 
idejében a náci veszélyt. Egészen az Anschlussig, minthogy diplomáciai part-
nernek tekintette Németországot, nem engedélyezte olyan darabok bemuta-
tását, amelyek negatív színben tüntették volna fel a náci Németországot vagy 
Hitlert, mivel az ilyen előadások tiltakozást vonhattak volna maguk után. 

A fennmaradt iratok egy náciellenes komédia bemutatásának megakadá-
lyozását is dokumentálják. 1938 májusában a West Enden kívánták bemutatni a 
Lorelei című darabot. A Lord Chamberlain irodájának munkatársa a szövegkönyv 
elolvasása után a Külügyminisztérium véleményét kérte. (A hivatalos állásfog-
lalás kérése világosan jelzi, hogy az iroda ezekben a helyzetekben nem egyéni 
ízlést vagy véleményt, hanem az angol külügy politikai utasításait követte.)

Előre látom, hogy egyre nagyobb számban fogunk Németországgal, a náci rezsimmel 
kapcsolatos darabokat kapni, ezért nagy segítség volna számunkra, ha nem utasítást, 
de valamelyes véleményt kapnánk a témákkal és a szerencsés esetben elkerülendő 
helyzetekkel kapcsolatban.109

A válasz világos:

Természetesen a múltban is számos alkalommal találkoztunk evvel a kérdéssel, gyak-
ran éppen a német követség tiltakozása miatt. Az volt mindig az álláspontunk, hogy 
nálunk nem lehet azokat a darabokat betiltani, amelyek általánosságban a náci ideo-
lógiával foglalkoznak, kizárólag a témájuk és az általános tendenciájuk alapján. Más-
részről azonban, világos módon fontos, hogy a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően 
megtegyük azokat az intézkedéseket, amelyek Hitler úr, a Német Állam feje védel-
mét szolgálják. A németek nagyon érzékenyek a Hitler úrral szembeni kritikák iránt, 
s többször is kinyilvánították, hogy Németország igen nagy súlyt fektet arra, hogy ne 
történjen semmiféle támadható utalás a Brit Királyi Családra. Éppen ezért örömmel 
üdvözölnénk, ha a Németországgal kapcsolatos darabokból bármiféle Hitler úrra tör-
ténő hivatkozást vagy olyan részeket, amelyek rá nézve mint a Német Állam vezetőjé-
re, dehonesztálóak lennének, törölnének.110 

A történet úgy végződött, hogy informálisan meggyőzték a színházat, ne tűzze 
műsorára a komédiát. A politikai elfogultságok ellenére is látható a különbség 

109 D. Shellard & S. Nicholson with M. Handley: The Lord Chamberlain Regrets, id. mű 59. 
110 Ivi, 60.
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a két, mindenképpen a művészi és a szólásszabadságot korlátozó hivatal mű-
ködésében.

A fasiszta rendszernek sajátossága volt az ilyen típusú döntések ki-
számíthatatlansága is. Nem meglepő ilyen feltételek mellett az emberek 
infantilizálódása, beleértve a vezető értelmiségieket is, hiszen mivel lényegében 
egyszemélyes döntések születnek, ennek az egyetlen személynek kell a kegyeit 
keresniük. Óhatatlan, hogy az ő nyelvezetét használják, sokuk függő helyzet-
ben érzi magát. A kiszámíthatatlan döntések befolyásolása érdekében az 1934-
es Convegno Volta esetében is látni fogjuk a különböző lobbiharcokat: ezek, 
a hatalmi játszmáknak megfelelően, természetesen maguk sem transzparens 
csatározások, hanem döntően a háttérben, kiszámíthatatlan módon zajlanak.

A cenzori hivatal 1935-ig a Belügyminisztériumhoz, 1935-től 1943-ig a 
Nemzeti Kultúra Minisztériumához tartozott. Létrehozásának 1931-es tör-
vényét kommentálva Zurlo, Rousseau-ra és Bossuet-ra hivatkozva Szent 
Bonaventura mondását ismételte meg: „akkor jók és megengedhetőek az elő-
adások, ha kellő óvatosság kíséri őket”. Az óvatossággal azonban bőkezűen 
bánt: előírta, hogy be kell tiltani azokat a műveket, amelyek ellenkeznek a 
katolikus morállal, a jó erkölccsel, a közrenddel, a törvényekkel, a család alap-
vető értékeivel, a vallásos érzelemmel; amelyek a hibákat és bűnöket dicsőítik. 
Továbbá azokat, amelyek esetleg megzavarják a nemzetközi kapcsolatokat, a 
társadalmi osztályok között ellenségeskedést szítanak, a Király vagy a Pápa, 
külföldi uralkodók személyét sértik, vagy a Hatóságok, a Katonaság, a Köz-
rend képviselőinek tekintélyét csorbítják. Annak érdekében, hogy a biztonsági 
intézkedéseket betartsák, a törvényhozó úgy rendelkezett, hogy minden olyat 
be kell tiltani, ami „káros, vagy veszélyes lehet a közre”.111

A tabutémák között szerepelt például Mussolini családi élete. Tilos volt to-
vábbá beszámolni bűntényekről, nekrológokat megjelentetni, tiltottak voltak 
az öngyilkossággal kapcsolatos hírek, betiltották az ilyen jellegű külföldi for-
rásokból táplálkozó információkat is.112 Kerülték az amerikai sikerekről szóló 
tudósításokat, mivel azok úgymond a polgári dekadencia szimbólumaihoz 
kötődnek. Harcot hirdettek a nyelvben is – az önözés tiltása, illetve helyette a 
maga, maguk használata mellett, az olasz identitás erősítését szolgálta az ide-
gen szavak tiltása. Száműzni kellett az üzletek kirakataiból a „soda”, a „bar” 
és hasonló feliratokat. Tiltottak voltak az „obszcén” fotók, hírek, nem közöl-
hettek a lapok orvosi hirdetéseket szexuális problémákkal kapcsolatban, nem 
jelenhettek meg fürdőruhás női képek stb. Miközben a fasiszta vezetők igen 
merev erkölcsi normákat prédikáltak, magukra nézve egészen másokat alkal-
maztak: nem zavarta például őket, hogy Mussolininek és a fasiszta vezetők-
nek bőséggel voltak szeretőik. (Az utóbbi években a Mussoliniről készült film 

111 L. Zurlo, Memorie, id. mű 7.
112 P. V.Cannistraro: La fabbrica del consenso, id. mű, 87–8.
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kapcsán széles körben ismert lett, hogy a Duce vélhetőleg kegyetlenül szaba-
dult meg egyik korai komoly kapcsolatától, valószínűleg feleségétől, még az I. 
világháború idejéről, Ida Dalsertől,113 aki később kínossá vált számára, és tőle 
születt fiától, Benito Albinótól.114 Elmegyógyintézetbe záratta az asszonyt, aki 
folyamatosan azt követelte tőle, hogy ismerje el feleségének, jóllehet a Duce 
közben már összeházasodott Rachelével. Fiát később a feltételezések szerint 
meggyilkoltatta.)115 

A kulturális életben előrelépést jelentett – ha nem nélkülözte is az ellent-
mondásokat – a jelentős fesztiválok, nagyszabású szabadtéri előadások, ki-
állítások létrehozása, megrendezése. Rendszeres kulturális eseménnyé vált 
például a Velence városa által még 1895-ben alapított Biennále, melyet az 
évek során nagy nemzetközi részvétel jellemzett. Igaz ugyan, hogy 1928-ban 
állami felügyelet alá került, s a külföldi kultúrától való egyre erőteljesebb el-
szigetelődés a Biennálét sem kímélte meg. A központi pavilon egyre inkább 
a hivatalos kultúrpolitika által jóváhagyott olasz művészetet mutatta be, így 
a neoklasszicizmust, a Novecentót, illetve a futurizmust, hogy végül a fasiz-
must dicsőítő propaganda kirakatává váljon, s ennek következtében csökken-
jen is a kiállítás látogatottsága. 1934-től rendezték meg az egyetemi hallgatók 
évi kulturális találkozóját, a „Littorali”-t (a jelképes rőzsekötegre való utalás-
sal). Ezeken az alkalmakon versenyeket, kulturális vetélkedőket is rendeztek. 
1926-ban Mussolini bizottságot hozott létre, hogy a tömegekhez eljuttatandó 
műveket kiválasszák. Tagjai Enrico Corradini, Arnaldo Mussolini (Mussolini 
testvére, kiadóvállalatának vezetője, amelynél mellékesen a hivatalos magyar 
irodalom több műve is megjelent) és Margherita Sarfatti voltak. Így hozták 
létre a Könyvfesztivált (Festa del libro), illetve a kiállításokat, mint például 
a fasiszta korszak gyarmati könyvkiállítását (Mostra del libro coloniale del 
tempo fascista). Fejlesztették a könyvtárakat, amelyek a párthelyiségek mellett 
működtek, másrészt mozgó könyvtárakat hoztak létre.116 A múltbeli hagyo-
mányok, gyökerek tekintetében történelmi, művészeti értékekként elsősorban 
a Risorgimento kultúráját, illetve a reneszánszot emelték ki, az irodalomban 
Alfredo Oriani prózáját.117

1929-től kizárólag a Nemzeti Oktatási Minisztérium engedélyével jelenhet-
tek meg az iskolai tankönyvek, ekkorra már minden iskola számára egységes 
tankönyveket írtak elő. A húszas években a nagyközönségnek szóló könyvek 
a Belügyminisztérium hatáskörébe tartoztak, a cenzúra követelményei hason-
lóak voltak a színdarabokéhoz és a filmekéhez: a morál, a közrend, az állam 

113 1880–1937
114 1915–1942
115 Vincere, (Győzni), rend.: Marco Bellocchio, 2009, David di Donatello-díj: legjobb rendezés.
116 P. V. Cannistraro: La fabbrica del consenso, id. mű, 116.
117 1852–1909
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és a fegyveres erők, a királyság, a politikai rend iránti tisztelet. A prefektusok 
azokat a könyveket, amelyekkel kapcsolatban felmerülhetett az antifasizmus 
gyanúja, beküldték a minisztériumhoz. Előfordult az is, hogy a minisztérium 
szólította fel a prefektusokat valamely kötet elkobzására. Később mindez a 
Sajtó és Propaganda Minisztériuma propagandakönyv-részlegének hatáskö-
rébe került. 

Az 1938-as faji törvények nagymértékben átrendezték a kultúrát: egyik 
következményük az lett, hogy a kiadói igazgatóság egy 900 névből álló név-
sort készített az Olaszországban „nem kívánatos szerzőkről”.118 A törvények 
fogadtatása, bár egyes körök részéről komoly támogatást kaptak,119 még a ve-
zetők körében sem volt egyértelmű. Az antiszemita megnyilvánulások számos 
kritikát is kiváltottak, így Marinetti is egyet nem értését fejezte ki feleségével, a 
tehetséges futurista festő- és írónővel, Benedettával együtt. 

A kulturális intézmények 

Mussolini fontosságot tulajdonított a természettudományoknak is, az olasz 
„tudományos géniusznak”, Leonardótól Galileiig és Marconiig. A tudomá-
nyos kutatások támogatására 1923-ban hozták létre Marconi elnökletével a 
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR, Nemzeti Kutatási Tanács) intézményét. 
Feladata az olasz kutatás és technológia irányítása lett, és Mussolini közvetlen 
felügyelete alatt működött: ezáltal a kormány fennhatósága alá vonta a tudóso-
kat, illetve munkájukat. A fasiszta propaganda számára igen fontos volt a nagy 
léptékű tudományos, technikai haladást demonstrálni, éppen ezért néhány 
ismert tudósból, mint például Guglielmo Marconiból nemzeti hőst kreáltak. 
Marconinak valóban igen sokat köszönhettek: a CNR-nek nagy szerepe lett a 
tömegkommunikáció technikai alapjainak kiépítésében, elsősorban a rádiózás-
ban, mely – mint már utaltunk rá – a propagandagépezet fontos részévé vált.

A szervezetek között fontos szerepet szántak a szakszervezeteket fel-
váltó korporációknak, melyek segítségével az értelmiségieket is a kormány 
ellenőrzése alá rendelték. 1931-ben Dino Alfieri vezetése alatt létrehozták a 
Corporazione dei professionisti e degli artisti nevű szervezetet (Szabad foglalkozású 
értelmiségiek és művészek korporációja). A színházi emberek a Confederazione dello 

118 P. V. Cannistraro: La fabbrica del consenso, id. mű, 119.
119 Telesio Interlandi „La difesa della razza” című folyóirata, mely 1938 és 1943 között jelent meg, 

lelkes közreműködői között tudta az ezotérikus gondolkodásáról is ismert, a náci ideológiát is 
valló Julius Evolát. A szerkesztőségi titkár, Giorgio Almirante, a háború utáni újfasiszta párt, a 
Movimento Sociale Italiano vezetője volt. Itt publikált cikket a fiatal újságíró, Indro Montanelli 
is, aki később egészen más utat választott. 
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spettacolo (Az előadóművészek konfederációja) tagjai lettek: ide tartozott az opera, 
a színház, a zenei előadások, a varieté és az operett, a film, a sport, a zenekar-
ok – mindezek hat alszervezetet alkottak. 1928 után nem csak a korábbi szak-
szervezeti mozgalom mozgásterét semmisítették meg, hanem a „professioni 
libere” szétzúzása is fontos céllá vált.120

A fasizmus ideje alatt több tudományos intézetet is alapítottak. A fa-
siszta kultúrpolitika egyik szervezeteként Mussolini már 1924-ben létrehoz-
ta a film-propaganda központot (Unione 
cinematografica educativa), valamint egy rá-
diótársaságot (Unione radiofonica italiana). A 
következő évben alakult meg az Istituto di 
studi romani intézet, a római múlt, a klasszi-
kus nagyság ápolásának jegyében: kutatásá-
nak alapkérdése volt a latin és a római kultú-
ra hozzájárulása a civilizációhoz.

Az új tudományos intézmények gyakran 
közvetlen ideológiai célokat is szolgáltak, és 
manipulatív módon viszonyultak a tudomá-
nyokhoz. Gentile, Volpe, De Vecchi irányítá-
sával újra szervezték a történeti kutatásokat: 
Giunta centrale per gli studi storici (1934), Istituto storico italiano per l’età moderna 
e contemporanea (1934), Istituto per la storia del Risorgimento italiano (1935) ne-
vek alatt. Az Istituto dell’Enciclopedia italiana alapítása 1925-ben történt, míg 
az Istituto nazionale fascista di cultura a Fasiszta Párt égisze alatt működött. Az 
Istituto italiano di studi germanici 1932-ben alakult, az Istituto italiano per il Medio 
ed Estremo Oriente, Istituto di studi romani 1925-ben.121

A központosított bürokrácia erősítése jegyében 1928-ban hozták létre a 
„Commissione per la cooperazione intellettuale” (Intellektuális együttműködés Bizott-
sága) szervezetét, mely a nemzetközi együttműködéseket szabályozta, koor-
dinálta: felügyelte a külföldi tanulmányutakat, a tudósok levelezéseit, a tan-
könyvek külföldi anyagait. Feladatkörének nagyobb részét később a Nemzeti 
Oktatási Minisztérium vette át.

120 P. V. Cannistraro: La fabbrica del consenso, id. mű 38.
121 M. Cioli: Un congresso internazionale, id. mű, 82.
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III. A FASIZMUS ÉS A POLGÁRI SZÍNHÁZ

A modern olasz színház 

Az olasz színház a „ventennio” (a fasizmus húsz éve) alatt sem tekinthető pe-
riférikusnak az akkori Európában. Hagyományai közül a commedia dell’arte 
nagyon is érdekessé tette a modern színház számára, a XX. század néhány 
legnagyobb újítója merített ihletet a commedia dell’artéból, mint például 
Mejerhold vagy Craig, az olaszok közül Anton Giulio Bragaglia, de nem egé-
szen véletlen Pirandello „commedia da fare” műfaji megjelölése sem a Hat sze-
replő szerzőt keres című drámájához. Pirandello dramaturgiai technikája, amely-
lyel „széttöri a jól megcsinált darab fogalmát”,122 azaz a lineáris cselekmény 
felbontása s a színház a színházban szerkezet akár távoli rokona is lehetne 
némelyik commedia dell’arte szövegkönyvnek.123

A húszas–harmincas évek olasz színháza a vándortársulatokra épül, s 
még élénken élnek benne a „nagy színész” hagyományai: erre utal Gordon 
Craig, amikor a legmagasabb elismeréssel ír Ettore Petrolini124 színházá-
ról,125 aki a fasizmus dialektusellenessége miatt, bár nyíltan nem vállalt, de 
dialektális színházat teremtett. Petrolini fantasztikus komikus tehetség volt, 
aki különös karaktereket formált meg. Nagy sikert aratott fergeteges Molière 
adaptációja, a Szerelmes orvos. Európa és Amerika szerte nagy sikereket ért el 
abszurdba hajló jeleneteivel, komédiáival, mint a politikai abszurdnak is kitű-
nő Néró császárral, mely 1917-ben született, azonban Alessandro Blasetti 1930-
ban vitte filmre. (A darab mai szemmel beillene a fasizmus kegyetlen szatí-
rájának is, ahogy az őrült Néró észnélküli, értelmetlen beszédeihez, politikai 
tetteihez tapsol a nép. Eközben azonban Petrolini jó viszonyt ápolt a fasiszta 
elittel is, elsősorban Galeazzo Cianóval, aki a nagy színész külföldi turnéit 
is egyengette.) Petrolini a varieté, az avanspettacolo világához tartozott, bár 
sajátjain kívül korabeli drámaírók műveit is színre vitte. A népszerű varieté, 
a lassan a moziba, a filmvetítés elé kerülő komikus „avanspettacolo”, a 20-
as, 30-as évek filmjeit megelőző, a közönség felvidítását célzó, igen népszerű, 

122 Jean Anouilh: „Levélrészlet”, in: a Színház ma, szerk.: Lengyel György, Gondolat, Budapest 
1970, 267.

123 Távoli rokonnak nevezem, hiszen a darab csak látszólag rögtönzés, valójában a kész szövegkönyv 
már megvan az előadás előtt, miközben a commedia dell’arte előadásaiban a sorrend fordított 
volt: előbb került sor az előadásokra, s ha a szöveget lejegyezték, az az előadások után történt.

124 1884–1936
125 Doctors of the theatre „The Times”, 1935. január 14. és 15.
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rövid komikus jelenetek, bábjátékok (a pupi siciliani előadásai) megőrizték 
a commedia dell’arte hagyományának igen közvetlen kapcsolatát a közön-
séggel. Az egykori vásári komédiához hozzátartoztak a nézői bekiabálások, 
a véleménynyilvánítás, azaz az előadásban való közvetlen részvétel, mindez 
inkább volt a dialektális színház sajátja, mint a polgárié. A nézői részvételt 
erőteljesen felhasználta a futurista színház is. 

Az olyan nagy európai színészek, színésznők mint Rachel, Sarah Bernhardt 
vagy az olasz Adelaide Ristori nem is olyan sokkal azelőtt még meghódították 
a világot. Kiemelkedő rendezők, mint Sztanyiszlavszkij is, komoly elismerés-
sel viseltettek Ernesto Rossi, Tommaso Salvini vagy Eleonora Duse iránt.126 (A 
művésznő 1924-ben amerikai turnéján halt meg. Ugyan korábban visszavo-
nult, de 1921-ben, szerepköréhez képest idős korban mégis ismét színpadra 
lépett.)127 Az olasz színészi kultúra értékeire utal Németh Antal is egy előadá-
sában, amikor mint követendő példát jegyzi meg: „Elérhető ideiglenes állomá-
sul mindig azt a nívót fogjuk megjelölni, amelyben valamelyik nemzet a leg-
nagyobbat produkálta. Rendezésben az orosz, drámakultuszban és a fejlődés 
organikus voltában a német, színészi kultúrában a francia és olasz nemzetek 
fognak színházi kultúránk mérlegének elkészítésénél a szemünk előtt lebegni, 
mint mérték a jelen pillanatban.”128

Bármennyire is a fontos hagyomány elsekélyesedéséről írt Silvio d’Amico, 
több nagy színész is dolgozott még, s alakított fontos szerepeket. Mai szem-
mel a válságot nem elsősorban a színészet hanyatlásának, mint inkább a tár-
sulati struktúrák megváltozásának tudjuk be. A színészgenerációk folyto-
nossága megszűnt, a társulatok vezető színészeit (a capocomicót) több helyen 
szerző-társulatvezetők váltották fel, akik kevésbé képviselték a színészetet, 
inkább az irodalmi műre, a szövegre összpontosítottak az előadások rová-
sára. A társulatvezetők egyre inkább bürokratikus szerepekbe kényszerül-
tek, ugyanakkor a játszóhelyek lassanként mindössze néhány impresszárió, 
a „tröszt” kezébe kerültek, amely nemcsak a színházak bérlésének feltétele-
it diktálta, hanem a repertoárokba is nagy beleszólása volt, s nem egyszer 
visszaélt hatalmával. A színházépületeket, melyekben a vándortársulatok 
játszottak, a tulajdonló tröszt döntően kereskedelmi érdekeinek megfelelő-
en más rendezvényekre is kiadták, legalábbis ezt panaszolta a kritikus és 
drámaíró Ugo Ojetti a húszas évek elején (politikai gyűlések, gyerekzsúrok, 

126 1858–1924
127 A színésznő korábban is olyannyira idősnek érezhette magát, hogy már 1916-ban, egyetlen film-

szerepében, a Grazia Deledda, később Nobel-díjas szárd írónő regénye alapján Fabio Mari által 
forgatott filmben, a Cenerében (Hamu) nem engedte magát közelről és szemből fényképezni. Az 
utókornak mégis szerencséje, hogy a film elkészült, s legalább ebben láthatja a kor nagy idolját.

128 Németh Antal: Színházi kultúránkról (felolvasás a Zeneakadémia nagytermében, 1923. decem-
ber), in: Új színházat, Múzsák Közművelődési Kiadó, Budapest, 1988. Válogatta és szerkesztet-
te: Koltai Tamás, 29.



61

operettelőadások és boxmérkőzések széles skálája fért bele a színházi kere-
tekbe).129 A színházi szakma egyre gyakrabban kérte az állam „védelmét” a 
trösztök ellenében. Az állam fokozatosan, egyre nagyobb mértékben adott 
a társulatok számára támogatásokat, s végül is megtörte a tröszt hatalmát, 
azonban ezért súlyos árat kellett fizetni, mivel a színházi szakma élére végleg 
a politikai hatalom által jelölt emberek kerültek, lehettek ők szakmailag többé 
vagy kevésbé elismertek. 

Az átalakuló színházi kultúrában bővült a közönség, s változott az ösz-
szetétele: a polgári színházban elsősorban a közép- és kispolgárság fordult 
meg. A vidéket, a paraszti társadalmat Giovacchino Forzano és Anton Piero 
Valente ötlete nyomán az utazó színház, a „Theszpisz kordéi”-nak tömegelő-
adásai érték el, ezek az autókaravánok nemcsak a színészeket, hanem a tel-
jes infrastruktúrát (sátrak, díszletek stb.) vitték magukkal, így teljes értékű 
színielőadást tudtak eljuttani a legtávolabbi falvakba is. Eközben az amatőr 
mozgalmak több csatornán keresztül is működtek, fontos volt például az 
egyetemi hálózatok, a GUF, vagy a parókiák, az egyházi szervezetek szere-
pe is. A politika, bár a húszas, harmincas években alapvetően támogatta a 
lényegében apolitikus polgári színházat, nem egyszer ide is betört: több al-
kalommal is szélsőséges fasiszta botrányról szólnak a krónikák. Erre példa a 
Pirandello „mítosza” alapján Malipiero zenéjére készült Az elcserélt fiú meséje 
című opera: az 1934-es bemutatóján kitört botrány után Mussolini azonnal 
levétette a művet a műsorról. Gian Francesco Malipiero személye, modern ze-
néje többek szemében volt tüske. Az operával már a próbák alatt elkezdődtek 
a politikai bonyodalmak. A cenzor előzetesen két fontos részt kitörölt: annak 
a kommentárnak néhány sorát, mely szerint az elcserélt fiúk közül az „okos” 
visszavonul a királyi trónról, s az üdvrivalgó nép az idiótát kiáltja ki királlyá. 
(A cselekmény szerint a boszorkányok egy egészséges újszülöttet egy idiótára 
cserélnek, a nép azonban később mégis nagy éljenzéssel királlyá választja a 
torzszülöttet.) Az elcserélt fiú meséje archaikus, költői történetnek indul, hiszen 
a szicíliai (és egyéb) legendák, babonák számon tartottak elcserélt csecsemő-
ket. Tudnivaló volt, hogy a zeneszerző Malipierónak komoly ellenségei van-
nak a fasiszta radikálisok körében, valamint a sajtó talán némileg eltúlozva is, 
de közölte a dráma németországi előadásairól a híreket, ezek a kezdeti siker 
után botrányba fulladtak. Pirandello Marta Abbához írott levelében számol 
be a római bemutatóról, Mussolini szerepéről: „Ocsmány a Malipiero elle-
ni hadjárat, méltatlan egy civilizált országhoz, amilyennek Olaszországnak 

129 Attisani Ojetti „Pegaso”-beli cikkére hivatkozik, Jane House and Antonio Attisani szerk.: 
Tweentieth-century Italian Drama. An Anthology – The First Fifty Years, Columbia University 
Press, New York 1995, 2.

A MODERN OLASZ SZÍNHÁZ 
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lennie kellene.”130 (A „civilizált ország” kifejezés sokszor elő fog jönni a Volta 
konferencián is, elsősorban Silvio d’Amico használja előadása során. A kor-
ban használt meghatározás előnye, hogy úgy teremt pozitív konnotátumot, 
hogy az ország társadalmi-politikai rendjével kapcsolatban nem kell semmi 
konkrétumot hozzátennie. Jellemzően fogalmazza meg azokat a szemponto-
kat, amelyek mentén az értelmiségiek összefoghattak a rendszerrel, vagy akár 
kompromisszumokra is biztathatták, hiszen implicit módon feltételezték, 
hogy „civilizált ország”-nak kíván mutatkozni. Ugyanakkor a kézi vezérlésre, 
a politikai manipulációra, a „jó vezér” imázsára is alkalmas a példa.) 

Képzeld csak, odáig merészkedtek, hogy az újságokon keresztül elhíresztelték, hogy 
a művet Németországban betiltották, ahol pedig továbbra is óriási sikereket arat, s 
„kulturális defetizmussal” és a „tekintély” megsértésével vádolják. Malipieróval 
együtt elmentünk Ciano grófhoz, a Sajtóhivatal vezetőjéhez, hogy elérjük a valótlan 
hír azonnali cáfolatát. Valóban, néhány újságban meg is cáfolták, azonban ez nem elég. 
A végére kellene járni, s felfedni, ki lehet az, aki Olaszországban ezt terjesztette. Ciano 
elmondta nekünk, a Ducét felháborítja, hogy Olaszországban így, ilyen negatív módon 
lehet kritikát gyakorolni, s utasítására Ciano a Sajtóhivatalon keresztül valamennyi 
újság főszerkesztőjét felhívta, s megfenyegette őket: amennyiben a kritikus urak így 
folytatják, törli az újságokból a kritikákat.

Pirandello más alkalommal is illeti súlyos vádakkal a kritikát, s fordul többek-
kel közösen is a politikai hatalomhoz védelemért. Egyáltalán nem bánja, nem 
tartja elfogadhatatlannak Mussolininek és Cianónak a kritika elhallgattásával 
való fenyegetőzését, valamint helyesli a szándékot, hogy az olasz művek 
védelmében a külföldi darabok előadását korlátozzák. Egy Marta Abbához 
írott levelében hazafias identitását az olasz művek prioritására vonatkoztat-
ja: rendkívül egyetértően nyilatkozik az olyan tervezett politikai döntésekkel 
kapcsolatban, melyek az olasz darabok számára privilégiumokat biztosítanak 
a színházakban a külföldi drámák ellenében. (Már csak azért is különösnek 
tarthatjuk Pirandello vágyát a döntően olasz művek bemutatására Olaszor-
szágban, mivel számára mégiscsak a külföld hozta meg a világhírt, hiszen ha 
a világ elzárkózott volna hasonló nacionalista indokok alapján az ő művei elől, 
soha nem válhatott volna nemzetközileg ismertté – jóllehet ennek a külföldi 
ismertségnek saját hazájában is sokat köszönhetett.) 

A külföldi szerzők nagy sikere nem feltétlenül tetszett az olasz dráma-
íróknak, ahogy a kultúrpolitikának sem. Különösen a fasizmus utolsó évei-
ben a kultúrpolitika a szubvenciókon keresztül főleg hazai művek előadását 
támogatta – ez a törekvés azonban csak részben tudott sikeres lenni, mivel a 
közönséget igazán vonzó olasz mű meglehetősen kevés volt. A II. világháború 

130 Az idézet, valamint folytatása, L. Pirandello: Lettere a Marta Abba, id. mű, 340319, 1113–114., 
azaz, 1934. március 19-i keltezésű, amikor már javában folyik a Volta konferencia szervezése. 
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előestéjén az egyre erősebb autarchia jegyében ténylegesen korlátozták a kül-
földi művek előadását.

Mussolini, mint láttuk, ez esetben pontosan az a „jó király”, akiről már 
1904-ben, a Mattia Pascal két élete című regény egyik szereplője beszél.131 Vagyis 
a szélsőséges fasiszták botránya ellenében Mussolininek kell igazságot tennie 
(persze a szélsőségesek, közvetve vagy közvetlenül, éppen az ő karmesteri 
pálcáját követik, és nem mellékesen, a cenzor éppen az ő utasítására vette ki 
az inkriminált részeket). A kormányfő a bemutatóra is elmegy, ám jelenléte, 
Pirandello reményével ellentétben, nem akadályozza meg a szélsőségeseket 
a botrány kirobbantásában, vélhetőleg ez nem is volt célja a kormányfőnek. 
Másnap Mussolini a remélt védelem helyett levéteti az operát a műsorról. 
Hogy radikális hívei valóban kizárólag saját szakállukra tevékenykedtek-e, 
s a jó kormányfőnek a még nagyobb botrány elkerülése érdekében kellett az 
előadást betiltania, vagy esetleg megvédhette volna a művet, de éppenséggel 
a kényelmetlen Malipierón akart ütni egyet, ezt nehéz pontosan megítélni. 
Még az sem zárható ki teljesen, hogy a botrányt okozók megrendelésre dol-
goztak. Másrészről sokatmondó a remény, amellyel Pirandello Mussolini felé 
fordult: mint aki megvédi őt a maga teremtette fasiszta elnyomó gépezettől 
– nem mellékesen, a kormányfő ezt időnként meg is tette, s hatalma gyakor-
lásakor tett kivételeket. 

A polgári színház mellett már a XIX. század végétől nyomon követhetjük a 
gondolkodók, színházi szakemberek elméleti és gyakorlati megközelítéseiben 
a népszínház gondolatát, melyre a Theszpisz kordéja is épülni fog: Reinhardt 
salzburgi fesztiválja mintegy 5000 nézőben gondolkodik, később a gropiusi-
piscatori tömegszínház 2000–3000 nézőben. Sokan osztoztak a színház embert, 
társadalmat megváltó hitében – és amikor a színházi szakemberek a huszadik 
század húszas–harmincas éveiben a színház válságáról beszéltek, számosan 
közülük a társadalmi bizonytalanságokat, a társadalmi válságot is értették ez-
alatt. A korszak ellentétes pólusú társadalmaiban, a szovjet szocialista szín-
házban, a baloldali demokratikus weimari köztársaságban vagy a francia, az 
angol polgári demokratikus társadalomban már korábban is tág teret kaptak 
az amatőr mozgalmak, a politikai színház. Amatőr színjátszók tízezrei kö-
tődtek a baloldali mozgalmakhoz, akik a színjátszást gyakran összekötötték 
a társadalom jobbításának reményével. A polgári demokrácia lerombolására 
esküdő, az antikommunizmust fontos ideológiai fegyverként alkalmazó olasz 
fasizmusban valamelyest később jelentek meg az amatőr mozgalmak, ame-
lyek helyenként propaganda színházak, máskor akár kísérletezőbb, moder-
nebb előadások létrehozói vagy egyszerű színjátszók is lehettek. 

131 Il fu Mattia Pascal (magy.: Mattia Pascal két élete), szerk.: Giovanni Macchia con la collaborazione 
di Mario Costanzo, Meridiani, Oscar Mondadori, Milano, 448. Ford.: Déry Tibor, Franklin Tár-
sulat, 1923. Ha Mussolini lehetett volna a jó király, aki megvédi alattvalóit a méltatlan támadá-
soktól – Az elcserélt fiú meséje esetében éppen az ellenkezője történt. 
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Az új művészeti ág, a film, valamit a rádió s a tömegkultúra egyre na-
gyobb térhódításának jelentős része volt a színházi szakma válsághangulatá-
nak kialakulásában. A harmincas évekre megjelent már a hangosfilm is, mely 
1927-ben született meg az Egyesült Államokban, ugyanakkor a színházi elő-
adások számára is hasznos volt a rádió terjedése, mivel számos rádiójátékot, 
illetve színházi előadást sugárzott. Hasonlóképpen a film esetében sem voltak 
ritkák a vászonra vitt drámák, irodalmi művek. 1929-től már Olaszországban 
is megkezdődtek az első televíziós kísérletek.132

Felvetődött a művészi autonómia kérdése, illetve, hogy mennyiben állhat 
a politikai hatalomnak érdekében a polgári színház által kért támogatás. A 
kollektivitást hirdető rendszerben azonban másképpen kellett megfogalmazni 
a művészi problémát. Silvio d’Amico ezt a Volta konferencián a művészet, a 
színház társadalmi missziójaként aposztrofálta, s ebből a szent hivatásból ve-
zette le a politikai hatalom azon feladatát, hogy a színházat támogassa. Lénye-
gében a színház aktuális egzisztenciális kérdései mentén zajlanak a színházi 
diskurzusok, amelyeknek gyökereinél gazdasági, hatalmi kérdések is állnak. 

Azok a véget nem érő viták, amelyek az olasz színházi életet ezekben az 
években jellemzik, mint a Volta konferencián is látható, a szakmai kérdése-
ken túlmenően a színházi világon belüli hatalmi harcokat is jelentenek, me-
lyek végső soron (mint akkoriban minden) politikai színezetet kapnak. Fon-
tos tény, hogy a Gentile-féle A fasiszta értelmiségiek kiáltványát, az értelmiség 
Mussolini és a fasizmus melletti kiállását a színházi világból igen sokan aláír-
ták, a legismertebbeken – mint D’Annunzio, Pirandello, Marinetti, Bragaglia, 
Bontempelli – kívül más neves írók, kritikusok, színészek, színházi emberek 
is, mint Dario Niccodemi, Ettore Romagnoli, Salvatore Di Giacomo, Paolo 
Giordani, Raffaele Viviani, Petrolini és mások.133 

A színházi világ átstrukturálódása, a politika kézi vezérlése, a döntések 
nehezen átlátható volta, a szakmai szervezetek politikai kontroll alá vonása 
következtében felértékelődött a kapcsolati, a politikai tőke, és a színházi szak-
mán belül is fontos szerephez jutottak a hatalmi tényezők. A korábban jelentős 
színésztársadalom, illetve a lassan alakuló rendezői színház többségében fia-
tal szereplői szemlátomást kisebb hatalmi tényezőt jelentettek, mint a szerzők, 
a drámaírók, a színházi szakemberek, akik a kulcspozíciókat betöltötték – a 
rezsim sajátosságainak megfelelően ugyan ki-ki mindig némi bizonytalanság-
ban, s változó hatalommal és keretek között. 

A Volta konferencia tematikai koncepciója a színházi szerző égisze alatt 
jött létre, a már megjelenő rendezői színház gondolatának elvetésével. Ez 
utóbbival egyetért az avantgárd Marinetti, a modern drámaíró Pirandello 

132 Diego Verdegiglio: La Tv di Mussolini. Sperimentazioni televisive nel Ventennio fascista, Coper & 
Castelvecchi, Roma 2003.

133 L. G. Pedullà: Il teatro, id. mű 81.
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vagy a reformok és a konzervativizmus sajátos egyvelegét megtestesítő veze-
tő színházi kritikus, Silivo d’Amico is. Néhány magányos hang ugyan némi-
leg védelmébe veszi az új színházi személyiségeket, ilyen Ettore Romagnolié. 
Mások számára azonban, s ebben a külföldi vendégek közül is sokan osztoz-
nak, a színház a „költő” hazája – nem a rendezőé. Nem véletlenül emlegetnek 
állandóan költőt és nem drámaírót, hiszen hagyományosan költőként emle-
gethették a társulatok szerzőit is. A crocei esztétika a lírai költészetet rang-
sorolta az irodalmi műnemek közül a legmagasabbra, akkor is, ha az esetek 
túlnyomó többségében prózában írott drámáról van szó, mégis megelőlegezik 
a drámaírónak ezt a magas esztétikai kvalifikációt. A szöveg, az irodalmi mű 
primátusától hosszú lesz még az út egy komplexebb színházértelmezés felé. A 
sokak által vágyott állami színház létrejöttéhez a látszólag jó pozicióban lévő 
drámaírók, színházi emberek is kevésnek mutatkoztak (vagy talán túlságosan 
is soknak, túlságosan is hatalmi egyensúlyban).134 

A növekvő állami támogatások elosztása éppen a rendszer természeté-
ből adódóan esetlegesen és politikai preferenciák-szimpátiák alapján történt, 
mégis, a korábbiaktól eltérően az állam részvétele és érdeklődése a színházi 
élet iránt a fasizmus két évtizedében megalapozta az olasz színházi struktúra 
és finanszírozás később, a II. világháború után létrejövő pozitív fordulatait. A 
totalitárius modernitásnak megfelelően a színház a politikai rendszer terhe-
inek és saját társadalmi súlyának csökkenése ellenére is, megnyílt a modern 
tömegkultúra új kezdeményezései számára is, illetve ezzel egyidejűleg meg-
maradt a kultúra, a társadalom számára fontos művészetnek. 

Az avantgárd és a kamaraszínházi kísérletek

A futurista színház talán legfontosabb kiáltványát, a szintetikus színház kiált-
ványát (Manifesto del Teatro Sintetico Futurista) 1915-ben adta ki Bruno Corra135, 

134 Már nem sokkal az Antoine féle párizsi Théâtre Libre megnyitását követően, a XIX. század 
végén, a XX. elején többen is próbáltak állandó, államilag támogatott színházat létrehozni. 
Domenico Lanza 1898-ban Torinóban, Teatro d’Arte néven, Ermete Novelli, a nagy színész 1900-
ban Rómában a Casa di Goldonit alapította, Edoardo Boutet, az ismert kritikus 1905-ben nyitotta 
meg a Stabile Romanát, mely úgyszintén csak igen rövid életű volt. D’Annunzio A tűz című re-
gényében már 1900-ban leírja a Duséval közös nagy tervét, hogy a görög színház és Wagner ihle-
tésére megteremtsék a „Tragikus Múzsa templom”-át a Róma melletti Albanói-hegyek között. A 
nagyszabású színház egy színházi reform fontos lépése lett volna, költők, színészek és közönség 
találkozása, ahol az előadásoknak a zene és a tánc is része, s nagy lehetőség az új színészgenerá-
ciók számára. A terv azonban nem találkozott a színház kereskedelmi érdekeivel. J. House and 
A. Attisani szerk.: Tweentieth-century Italian Drama, id. mű Introduction, 3., idézi James Gordon 
Bennettet: Talks with Gabriele D’Annunzio, „New York Herald” Paris edition, 1897. október 10., 5.

135 Bruno Ginanni Corradini gróf álneve, 1892–1977
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Emilio Settimelli136 és Marinetti. A futurista jelenet szövege szerint gyakran 
mindössze valamiféle csattanóra épülő szkeccs, az előadás, a futurista estek 
lényegében különböző művészeti ágak integrációjaként jöttek létre, egy újfaj-
ta kommunikációs rendszer, szereplők és közönség a korábbiaktól eltérő vi-
szonyában. Más avantgárd színházakhoz hasonlóan, a futurista színházban is 
írók, költők, képzőművészek, színészek, zenészek, táncosok működnek együtt. 
Alapvetően fontos volt a vizuális élmény, s nélkülözhetetlen elem a megbot-
ránkoztatás. A képzőművészet vívmányai a költészetben is éreztetik hatásu-
kat: a tipográfia, a hang, a betű képi megjelenítése megteremti a képverset, s 
a vizuális költészet útját egyengeti. Az előadás elszakad a szövegtől és a drá-
mától, önállósul. A rövid futurista jelenetek („néma” jelenet is akad közöttük), 
„szintézisek” többnyire csak két perc körüliek, gyakran a polgári dráma paró-
diájából indulnak ki, a meglepetésre, a meghökkentésre, a polgárpukkasztásra, 
csattanóra épülnek, inkább ötletek, poénok, mint drámák. A kiáltvány szinteti-
kusnak, technikainak, dinamikusnak, szimultánnak, illogikusnak és irreálisnak 
írja le a drámai szöveget. A modernitást és a technikai vívmányokat éltető moz-
galom számos misztikus, ezoterikus, rituális mozzanatot is magában foglal. 

A futurista mozgalom lényegében az egyetlen avantgárd mozgalom Olasz-
országban – kialakulása, legfontosabb irodalmi, drámai alkotásai részben a 
húszas éveket megelőző időszakra esnek, hatásuk azonban a későbbi időszak 
kultúráját, színházát is befolyásolja, például a szcenográfia, a kosztüm és 
díszlettervek terén. A futurizmus is, mint az avantgárd mozgalmak általában, 
nemzetközi színtéren mozgott, sok szálon kötődött a többi irányzathoz is – 
ezt a jellegzetességét azonban az I. világháború idején behatárolta a Marinetti 
által képviselt fősodor nacionalizmusa, háborúpártisága. (Ez utóbbit utasítot-
ták el többek között az orosz futuristák, Majakovszkij és köre.) A futurizmus 
különössége, hogy alkotásai döntő részét maguk a programok, kiáltványok 
jelentik, azaz saját elveik, céljaik, esztétikai alapvetéseik megfogalmazása, lé-
nyegében az élet és a művészet totális birtokbavételének igénye jellemzi. Sok-
féle tendenciát foglalt magában, programjában is és időben is, hiszen szinte 
egészen napjainkig születnek futurista alkotások. 

Az első kiáltvány párizsi megjelenésétől (1909) számított kezdetektől csak 
1916-ig több mint ötven kiáltvány látott napvilágot, összességében mintegy 
százötven. Műfaját tekintve a kiáltvány szélesebb közönségréteghez szól. Már 
1911-ben, illetve 1913–1914-ben megjelentek fontos színházi kiáltványok: a 
Varieté színház kiáltványa, a Manifesto del teatro di varietà felismerte a varieté 
és a cirkusz szerepét a kor kultúrájában (jól ismert a kabaré, a varieté szere-
pe az avantgárd mozgalmakban, illetve a nagy színházi újítók életművében, 
Reinhardt is a kabarétól indult). 1915-ben adták ki a Futurista szintetikus szín-
ház kiáltványát, ezt több másik követi: 1917-ben a Futurista tánc, 1919-ben a 

136 1891–1954
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Futurista légi színház, 1920-ban a Vizionárius színház, 1921-ben a Taktilis színház 
és a Meglepetés színház, végül 1925-ben a Magnetikus színház kiáltványa. A fu-
turisták kiléptek a szűkebben vett művészet területéről, s az élet és a művészet 
problémáira abszolút válaszokat fogalmaztak meg: „parancsokat”, etikai, ide-
ológiai, esztétikai imperativuszokat. A művészet egyben propaganda is volt, 
fontos eleme a lázadás, a dinamizmus, a technika, a munka dicsőítése. Akár 
még az evésről is volt mondanivalójuk, az olasz konyháról alkotott kiáltvá-
nyukban a tradicionális makarónit vagy a spagettit pellengérezik ki.

Az olasz kritika általában első futurizmusról (a tízes évek), s második fu-
turizmusról (a húszas évek) beszél. A legfontosabb művek talán inkább az első 
korszakban születnek. 

A két fő központ Firenze és Milánó, az előbbiben a kulturális folyóirat-
ok jelentik a mozgalom fellegvárait, a másodikban inkább a képzőművészeti 
alkotások és maguk a kiáltványok. Bármennyire is viszonylag szűk körben 
mozgott, kisugárzása Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Gino 
Severini, Giacomo Balla és mások alkotásai révén maradandónak bizonyult.

A futurizmusnak több irányzata volt, politikailag sem volt egységes. In-
dulásakor nagy hatást gyakorolt rá a Georges Sorel-féle anarchizmus, majd 
Bergson és Nietzsche. Marinetti és vele a futurista művészek jelentős része 
igen aktívan politizált. 1915-ben Marinetti, Mussolinihez hasonlóan, naciona-
lista eszméket hirdetett, a háború, Olaszország hadba lépése mellett állt ki. A 
futuristák egyaránt elutasították a pacifizmust, a katolicizmust és a marxiz-
must, de a polgári értékek jó részét is. Az I. világháborút többségük a fejlődés, 
a megtisztulás lehetőségeként élte meg – igaz, ebben sokakkal osztoztak –, 
s következetesen kiálltak az intervenció mellett. Olaszország hadba lépése-
kor többen önkéntesként vonultak be, s nem kevesen életüket vesztették, mint 
Umberto Boccioni137 vagy az építész Antonio Sant’Elia138, akik a fronton estek 
el. Az irányzat fő sodra, éppen az I. világháború alatti állásfoglalások alapján, 
a későbbiek során a fasizmus támogatója lett, bár ez utóbbival elsősorban a 
hatalomra jutását közvetlenül megelőzően volt szoros az együttműködése. 

A háború után futurista párt megalapítását tervezték, sőt, egyes futuristák 
fasiszta rohamcsapatokat is alakítottak, részt vettek a „squadristi” harcaiban. 
1922 után Marinetti és csoportja támogatta Mussolinit és a fasizmust, cserébe 
Mussolini később a futurizmus mellé állt. 1929-ben Marinettit az elsők között 
nevezte ki akadémikusnak, a futurizmus azonban soha nem vált hivatalos 
irányzattá. (Marinetti magyar ismerői közül többen is kifejezték csodálkozá-
sukat a fölött a paradox helyzet fölött, hogy az avantgárd atyja akadémikus 
lett. Ez a paradoxon talán általánosságban jelzi az olasz értelmiség státusá-
nak változását a fasizmus idején, még olyan prominens, látszólag lázadó 

137 1882–1916
138 1888–1916
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személyiségek esetében is, mint Marinetti. Igaz, ő saját nacionalizmusa, a fa-
sizmus mítoszai, sőt saját narcizmusa, agresszivitása fogságába került.)

Marinetti nem csak a kiáltványok fő megfogalmazója, hanem költő, szín-
padi művek szerzője is, ez utóbbiakat nagyon is komolyan vette: egyik első 
közülük az Alfred Jarry Übü királyának ihletésére írt Re bombance (1905). Elekt-
romos szexualitás (Elettricità sessuale) és hasonló címei már önmagukban is a 
megbotránkoztatást célozták. Ez utóbbi darabban Marinetti mérnök megsem-
misíti a robotokat, akik valamiféle statikus élet megtestesítői, saját kreációi: 
Házasság Professzor és Család Asszonyság a szoba ablakából a tengerbe vet-
tetnek. A bábok szerepeltetése, a paradox helyzetek, megnyilvánulások, a sza-
londráma paródiája a „szintézisek” koherens alkotóelemei. A mozgalom több 
tagja, így Francesco Cangiullo139, Fortunato Depero140, Corrado Govoni141 és 
mások is készítettek „futurista szintéziseket”.

A futuristák tematikájukban gyakran mozogtak két szélsőséges pólus 
között: alaphelyzetükben fiatal–öreg, apa–gyermek, férfi–nő ellentétpárt ala-
kítanak ki, s deklaráltan a fiatal és a férfi oldalán állnak. Mint már láttuk, a 
szerepek nem rendelkeznek személyiséggel, maszkok vagy bábok, megnő a 
tárgyak fontossága, szimbólumteremtő ereje. Marinetti egyes jeleneteiben pél-
dául megelevenednek a tárgyak, együtt játszanak a szereplőkkel, akik egyéb-
ként is karakter nélküli, a középkori misztériumokra emlékeztető paraboliszti-
kus figurák. A futurizmus bábokhoz való viszonyulása nem csupán esztétikai, 
világnézeti kérdés, hanem egy műfaj térhódítását is jelzi: a XIX. században, a 
XX. század elején a bábjáték Európa-szerte népszerű lett. Közkedveltségnek 
örvendtek a szicíliai bábelőadások is, a „pupi”, a köteleken mozgatott, terü-
letenként változó, gyakran ember nagyságú bábok segítségével főleg lovagi 
eposzokat dolgoztak fel, Nagy Károly és a Kerekasztal lovagjainak legendáit. 
Többen egyfajta ideológia, eszmény megtestesülését látják ezekben az előadá-
sokban, sőt egyenesen hódolatot a maffia „erényei” iránt. Ebből a szempont-
ból nem véletlen, hogy az előadásokat férfiak látogatták, csak kivételes alkal-
makkor tekintették meg őket női nézők is.

A kritika figyelmét nem kerülték el a futurizmusnak a tagadásban is ro-
mantikus megnyilvánulásai, retorikaellenességében is meglévő retorikája.142 A 
„szintézisek” ugyanakkor nem csupán a szalondrámából táplálkoznak – még 
ha annak tagadásából is –, de rokoníthatóak más színházi műfajokkal is, pél-
dául a varieté táncos jeleneteivel, vagy később az avanspettacolo, a filmelőzetes 
is meríthet a futurista előzményekből. 

139 1888–1977
140 1892–1960
141 1884–1965
142 Luciano De Maria: Marinetti poeta e ideologo, in: Filippo Tommaso Marinetti: Teoria e invenzione 

futurista, szerk.: Luciano De Maria, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1983.
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A futurista szintézisek, a dadaista estek a szórakoztatáson, a meglepetésen, 
megbotránkoztatáson túl nemcsak a korabeli drámában, hanem később is vissza-
köszönnek, ahogy a közönséggel való újfajta kapcsolat is megjelenik a húszas–
harmincas évek színházában. A futurizmus szakirodalma újabban a nőknek a 
mozgalomban játszott fontos szerepével is foglalkozik, jóllehet korábban nem 
egy megnyilvánulásból nőellenes konzervativizmusra lehetett következtetni.143

A harmincas évek közepétől Mussolini egyre nehezebben viselte Marinetti 
és a futuristák különcségeit. A futuristák ugyan kivették részüket a rezsim 
dicsőítéséből, így a 10 éves évfordulóra rendezett Fasiszta Kiállításból, azon-
ban több ponton is eltértek a Mussolini által megkívánt kritériumoktól. Bár-
mennyire is fontosak voltak a közös gyökerek, a Marinetti és a futuristák által 
deklarált radikális szakítás a múlttal nem volt például összeegyeztethető a 
fasizmusnak avval a törekvésével, hogy a nagyszerű múltban találja meg a 
romanitás és a reneszánsz, azaz saját identitásának gyökereit, s ezeket is fel-
használja jövőbeli utópiaképének megteremtéséhez.144

Mindennek ellenére az avantgárd Olaszországban bár egyre csekélyebb 
mértékben, de mindvégig hivatalos támogatást élvezett, szemben a náci Német-
országgal. Ennek volt köszönhető, hogy amikor a futurizmus bekerült az 1938-
as németországi Degenerált Művészet (Entartete Kunst) kiállításba, Marinetti, 
csökkenő politikai súlya ellenére még elérte, hogy az Olaszországba exportált 
kiállításra nem tették be mozgalmát. Marinetti egyébként az olasz impérium ál-
mának megvalósítása érdekében már túl az ötvenen is, önkéntesként bevonult, 
s részt vett az 1935-ös etióp háborúban. (Gáspár Margit írónő145 időskori vissza-
emlékezéseiben leírja Marinetti iránti egykori rendkívül viharos szerelmét, kap-
csolatukat. Szakításukat Marinetti bevonulásával indokolja: amikor a szerelmes 
férfi meghívta őt Olaszországba, s elmondta, hogy az etióp hadszíntérre megy, 
ezt már nem tudta elviselni, inkább felült az első vonatra és hazajött.)146 

Marinetti még 1943 után is kitartott Mussolini mellett – a Salói Köztársaság 
idején olyannyira hitt a háborúban, hogy még nagybetegen is elment a szovjet 
frontra, és harcra buzdító előadásokat tartott az ott szerzett élményeiről. Politikai 
eszméinek végső bukását már nem érte meg, mert 1944 decemberében meghalt. 

A kulturális, irodalmi harcok egyes irányzatainak, csoportjainak megvol-
tak a legfelsőbb fasiszta vezetésben is a támogatói. Mussolini maga a két véglet 

143 L. Silvia Contarini: La Femme futuriste. Mythes, modèles et représentations de la femme dans la théorie 
et la littèrature futuristes, Presses Universitaires de Paris 10, Paris, 2006, La femme futuriste ou le 
malentendu. In: Le futurisme et les avant-gardes, szerk.: Karine Cardini et Silvia Contarini, CRINI, 
Université de Nantes, Centre Internationale des Langues, Nantes, 2002, 77–99, International 
Yearbook of Futurism Studies, Vol. 5 (2015), Special issue on Women Futurists and Women 
Artists Influenced by Futurism, szerk.: Günter Berghaus, De Gruyter, 2015. 

144 P. V. Cannistraro: La fabbrica del consenso, id. mű, 58–59.
145 1905–1994
146 Gáspár Margit: Láthatatlan királyság, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1985, 292–294.
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között igyekezett lavírozni – saját szempontjából talán sikeresen, ennek vég-
eredménye volt az, hogy nem jött létre egy monolit fasiszta kultúra. Mint a fen-
tiekből kitűnt, a „stílusok pluralizmusában” – ha olykor harcban álltak is egy-
mással – ellentétes tendenciák is megfértek egymás mellett: a modernitás és a 
modernitásellenesség kérdései gyakran foglalkoztatták az írókat, művészeket. 
Egy modernizációs kultúra, mely városi-ipari értékeken nyugodott, másrész-
ről egy döntően modernitásellenes, populista, a falusi élet idealizált értékei, a 
tradíciók felé forduló irány küzdött egymással. A futurizmus, a Bontempelli-
féle „’900” folyóirat köre, az építészeti racionalizmus és a „Stracittà” köre 
képviselték a „modernitást”, miközben az ellenpólust a neoklasszikus stílust 
képviselő „Strapaese” mozgalma. Ez utóbbinak a legjelentősebb képviselője 
Curzio Malaparte volt, aki számos írásában állt ki modernitás- és reformelle-
nes elvei mellett, ellenezve a polgári értékeket. Később, mint a nálunk is ismert 
Kaputt (1944) című regényéből tudjuk, részben megváltoztatta nézeteit, első-
sorban erről szól a megrázó erejű A bőr (La pelle, 1949), című regénye, mely már 
Nápoly II. világháborús megrendítő történetének ábrázolása. 

Az állam új jelenlétének megfelelően a színházi élet fontos szereplői 
színházi tervekkel bombázták Mussolini kormányát. A kommercializálódott 
színházi struktúrából ki akartak lépni, a diktatúra kézi vezérlésének megfe-
lelően a „Főnökhöz”, a Ducéhoz fordultak, valamint a kormányfőhöz közel 
álló vezetőkkel tárgyaltak. Mussolini egykori szövetségese, Marinetti éppúgy, 
mint Anton Giulio Bragaglia, a kísérleti Teatro Sperimentale degli Indipendenti, 
a Függetlenek Kísérleti Színháza, majd a Független Színház (Teatro degli 
Indipendenti) vezetője és mások különböző terveket dédelgettek. Bragaglia 
1923-ban egyenesen lottójátékot javasolt a kormányfőnek, melynek nyeresé-
géből új kamaraszínházat lehetne alapítani modern színpaddal és társulattal.  
A kérdést Marinetti 1932-ben ismét fölvetette.147 Bragaglia a harmincas évek 
elején színművészeti egyetemet kívánt létrehozni,148 Silvio d’Amicóhoz ha-
sonlóan, aki az olasz színházi válságra megoldásként állandó színházak és 
színházi akadémia létrehozását sürgette. Az 1927-ben Gabriele D’Annunzio 
műveinek színrevitelére alapított Istituto nazionale per la rappresentazione dei 
drammi di Gabriele D’Annunzio nem tudott a fennmaradásához elégséges anya-
gi forrásra szert tenni. 1925-ben, amikor Pirandellóék állandó magánszínház 
alapításával kísérleteztek, az olasz színházi élet sok gonddal küzd: több kis 
kamaraszínház kénytelen bezárni, igaz, közben újak is nyílnak. 

Anton Giulio Bragaglia,149 jóllehet mélységesen egyetértett a fasizmus 
ideológiáival, mégis a kísérleti színház létjogosultságát hirdette. Éppen az ő 
színháza, az 1922-ben alapított Függetlenek Színháza (Teatro degli Indipendenti 

147 Alberto Cesare Alberti: Il teatro nel fascismo, Bulzoni, Roma 1974, 220–227.
148 Ivi, 266–272.
149 1890–1960



71

1922–1931) volt a kevés kamaraszínház közül a leghosszabb életű. Néhány év 
után azonban anyagi támogatás hiányában ő is kénytelen volt feladni önálló 
színházszervezői tevékenységét, akárcsak Pirandello. Bragaglia a tízes években 
a futurizmushoz csatlakozott, elsősorban az avantgárd filmben próbálta ki ma-
gát. 1917-ben két futurista filmet is rendezett: Holttestem (Il mio cadavere) és Álnok 
varázslat (Thaïs. Perfido incanto). A fasizmusnak első pillanattól kezdve őszinte 
híve volt, születésénél központi szerepet vállalt: a Casa d’Arte Bragagliában, 
az elegáns Via Condottin váltak szét 1919-ben a futuristák, Giuseppe Bottai 
vezetésével a „fasci di combattimentótól”. Bragaglia házában volt a futurista 
sajtóorgánumok szerkesztősége is, egyik közreműködője Giuseppe Bottai, ké-
sőbb többek között korporációs miniszter, majd oktatási miniszter. Mussolini 
egyik legközvetlenebb munkatársaként elsősorban a kulturális életben játszott 
igen fontos szerepet. Látható, hogy kultúra és politika már a fasizmus kezde-
teikor is mennyire összefonódott; nem egy művész és a politika kapcsolódási 
pontjai mennyire alapvetőek voltak. Később ellentmondásosabb volt a hata-
lom és az egyes futuristák, például Marinetti közti viszony. 

Anton Giulio Bragaglia színházesztétikájában előtérbe állítja a technikát, 
akár a mai multimediális színház előfutárát is láthatjuk benne. A szerző-tech-
nikus eljövetelét jövendöli meg. (A kor technikai fejlődése a színházi technika 
gyors ütemű korszerűsödését is lehetővé tette. A szerzőkre is hatással volt, 
azaz vissza is hatott a drámára, gondoljunk például Pirandello Hat szereplő 
szerzőt keres című darabjának kezdetére, amikor az „üres” színpadon a cselek-
mény a „próba” technikai előkészítése, a fények beállítása körül zajlik.)

Színházában Bragaglia amatőröket alkalmazott, akárcsak később a neorea-
lista filmek rendezői, s repertoárjába felvette a modern európai drámát. Rend-
kívül fontos volt számára a vizuális élmény, elképzelése szerint a „színház a 
mozgásból (a színpadi cselekvésből, a mimikából, a gesztusokból, a színes és 
mozgó fényekből, a térben terjedő hangokból, helyszínekből és atmoszférákból) 
áll.”150 Tanulmányaiban színháztörténettel is foglalkozott, s fontosnak tartotta 
az antik színház, illetve a középkori előadás összetett színpadát. Ez utóbbi nem a 
színpadok összeillesztésével, hanem különböző szekerek alkalmazásával sok-
szorozódott meg, változott. Az egyes jelenetek gyakran ezeken a szekereken, 
kocsikon játszódtak. Bragaglia a huszadik századi film szimultaneitásának, va-
lamint a csodás elemek megjelenésének előképét a középkori színházban látta. 
Tanulmányában kiemeli az itáliai színház örökségének jelentőségét. A korszak 
ideológiájával és politikájával összhangban munkásságában nyomon követ-
hetjük egy új olasz identitás kialakításának szándékát, az egykori nagyság új-
raalkotásának vágyát. Ennek ellenére arra a megállapításra jut, hogy a színházi 

150 1937–1943 között a Teatro delle Arti igazgatójaként folytatta tevékenységét. Del teatro teatrale 
ossia del teatro, (1927) Edizioni Tiber, Roma 1929, második kiadás, 24, más művei: La maschera 
mobile (1926), Storia del teatro popolare romano (1959). 
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újítás terén a kortárs orosz színház megelőzi az olaszt. „Nem baj, ha manapság 
emlékezetünkbe idézzük, hogy minden, ami a színházzal kapcsolatos, Itáliá-
ból indult: a színpad művészete, a tánc, a színpadtechnika, a színpadépíté-
szet, az ének, a melodráma és főképpen a színházról való elképzelés, a dráma 
pszichológiája.”151 Bragaglia 1929-ben adta ki az Il teatro della rivoluzione című 
pamfletjét. A cím ihletői a korábbi népszínházak teoretikusai lehettek: Georg 
Fuchs Forradalom a színházban: a Müncheni Művészek Színházának következ-
tetései, 1908, Die Revolution des Theaters, München. 1909, valamint Romain 
Rolland Théatre de la révolution című 1909-es műve. A levelek hangneme egy-
re inkább a magasságokban trónoló vezetőhöz, az „Eccellenza”-hoz szól.152 

Elkötelezett fasiszta mivolta talán segítette abban, hogy meglehetősen 
merész kortárs műveket is bemutathatott (a Teatro d’Arte utolsó éveiben 
O’Bragagliaként aposztrofálták). Igen jelentős volt külföldi repertoárja – ér-
deklődött Shaw, Čapek, Jules Romains, Molnár, Aniante, Cocteau darabjai 
iránt, műsorán szerepelt Wedekind, Strindberg mellett O’Neill, Wilder, Mol-
nár Liliomja Guido Salvini rendezésében, Schnitzler Körtánca saját rendezésé-
ben.153 Bemutatta László Aladár A becsületes megtaláló (1931)154 című darabját, 
valamint Brecht Koldusoperáját, de Marinetti művei is mindig otthon voltak 
színházában.155 Színházi nézeteiben Bragaglia érdekesen eklektikus volt. Saját 
kísérleti műhelyét tartotta a fasizmus új korszakához méltó színháznak, s nem 
értett egyet a tömegszínház gondolatával.156 Érdeklődése a modern színpad-
technika, a szcenográfia irányában vonzotta. Pirandello a Független Színház 
számára írta a Férfi, aki virágot hord a szájában című darabját. 

Ismert volt viszont Bragaglia egy életen át tartó mély ellenségeskedése 
Silvio d’Amicóval – párbaj, bírósági perek, sajtóviták tanúskodtak róla. Mint 
egykori futurista, igen jó viszonyt ápolt Marinettivel, aki a mozgalom vezető-
jeként mindig nagy gonddal képviselte a vele szövetségesek érdekeit. Mus-
solini mások mellett Bragagliát is megfigyeltette. Az egyik informátor igen 
kemény hangon számolt be a titkosrendőrségnek Bragaglia színházáról, az ott 
folyó „szórakozásokról”. A veszélyes klasszikusok közül Bernardo Dovizi da 
Bibbiena 1513-as komédiáját, a Calandriát Mussolini betiltotta. Niccolo Machi-
avelli Mandragorájának engedélyezése is bizonytalan volt. O’Neill Vágy a szil-
fák alatt című darabját kissé módosították: „Az olasz reduktor kiemelte belőle 

151 A. G. Bragaglia: Del teatro teatrale ossia del teatro id. mű, 112.
152 Edizioni Tiber, Roma. Mint Alberti rámutat, Bragaglia vitairatát eredetileg nyílt levél formá-

jában adta közre az „Il Lavoro Fascista” című lapban. L. A. C. Alberti: Il teatro nel fascismo, id. 
mű, XXII.

153 Bassoli díszleteivel.
154 1896–1958, olasz címe: Mancia competente. 1932-ben forgatókönyve alapján Ernst Lubitsch vitte 

filmre: Trouble in Paradise címen.
155 A. C. Alberti: Il teatro nel fascismo, id. mű, 107.
156 Ivi, XX.
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a rettenetes bűnt: most az anya nem öli meg többé a gyermekét, hogy szerel-
mét bizonyítsa szeretőjének, hanem a gyerek betegen születik, s nem marad 
életben.”157 A faji törvények idején Anton Giulio Bragaglia kemény fasiszta 
meggyőződése erőteljes antiszemitizmussal is párosult.158

Felmerülhet a kérdés, miért nem kapott több teret kicsiny, mégis állan-
dó anyagi gondokkal küzdő színházához. Corrado Sofia szerint Bragaglia 
brilliáns ötletei azért nem találkoztak kellő támogatással, mert túlságosan szu-
verén egyéniség volt, sem Mussolini hozsannázására, sem pedig a kritikusok 
barátságára nem adott. Az egykori tanú, Indro Montanelli A hős színháza című 
cikkére hivatkozik, amelyet nem sokkal a BL 18 előadása után írt, s amelyből 
világosan kiolvasható: Mussolini olyan színházat akart a tömegek számára, 
amelyben a tömeg az ő dicsőségét zengi.159

A futurista művészek között, akik színházzal is foglalkoztak, ismert 
Fortunato Depero festő és díszlettervező, aki fényben és színben játszó „bú-
tor-architektúrákat” hozott létre, melyeknek plaszticitása, geometriai elemei, 
erős szín- és fényhatása meghatározó volt. Ezek nemcsak helyettesítették a ha-
gyományos diszleteket, hanem a színházi teret döntően át is alakították, meg-
határozták az előadást. A hangok, zajok, zene egyaránt hozzájárultak a szín-
padi élmény megteremtéséhez, színész és szöveg nélkül is létrejöttek színpadi 
események. Fontos törekvése volt az idő, a pillanat megragadása, a montázs 
alkalmazása. Nyelvezetében, akárcsak a költészetben, szakított az emelke-
dett irodalmi stílussal, köznapi elemeket alkalmazott, bár futurista társaihoz 
hasonlóan ő is erőteljes retorikai hatásra törekedett – művészetük lényeges 
eleme volt a propaganda is. Előadásai közül kiemelkedik a Sztravinszkij ze-
néjére szerzett A fülemüle éneke (Le chant de rossignol, 1916), valamint a Casella, 
Malipiero és Bartók zenéjére összeállított Plasztikus táncok (Balli plastici, 1918). 
Depero művészi pályáját folytatva közel jutott a fasizmus idején a modern saj-
tóhoz, divathoz, formatervezéshez is. Hosszabb amerikai tartózkodása (1928–
1930) miatt jól ismerte a modern amerikai világot is. A II. világháború idején 
viszont a náci ideológiáig jutott el – a kutatók néhány évvel ezelőtt felfigyeltek 
korabeli rajzaira, melyeken náci jelképeket használt fel. 

A kiváló színpadtechnikus, Enrico Prampolini160 a színpad modern adott-
ságainak teljes körű kihasználását célozta meg; a fények, a színek, a formák 
mellett egészen az elektromosan meghajtott színpadi tárgyak használatáig 
terjedt fantáziája. Közreműködött Achille Ricciardi Színek Színházában is, 

157 1943-ban a cenzor megjegyzései a Teatro delle Arti reprertoárjával kapcsolatban. Utalás tör-
ténik arra, hogy ezek közül két darabot Budapesten is bemutatnának: a Kékrókát és vagy a 
Calandriát, vagy a Mandragorát. Ivi, 307–8.

158 Ivi, XXII – Bragaglia már a faji törvények megjelenése előtt „bécsi zsidó”-ként emlegeti 
Reinhardtot, s „berlini zsidó”-ként Piscatort.

159 J. T. Schnapp: Staging Fascism, id. mű, 168.
160 1894–1956
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valamint 1927-ben megalapította a Teatro della Pantomima Futuristát. Szoros 
kapcsolatban volt a párizsi színházi, zenei újítókkal is, illetve az oda érke-
ző más művészekkel. Együttműködött többek között André Gide-del, Jean 
Cocteau-val, Paul Hindemith-szel, Milloss Auréllal, Bartók Bélával is, illetve 
később, a 40-es évek elején az első modern olasz rendezőgenerációval, így 
Enrico Fulchignonival és Giulio Pacuvióval.

A modern olasz dráma 

Az előadóművészet társadalomra gyakorolt közvetlen hatását – például a XIX. 
században a nemzeti tudat kialakulásában játszott szerepét – Olaszországban 
elsősorban az operánál figyelhetjük meg, mely a Risorgimento, illetve a post-
Risorgimento időszakában a nemzeti érzelmek közvetítőjévé vált. A prózai 
színház, a dráma evvel szemben nem játszott döntő szerepet a nemzeti iden-
titás alakításában, ellentétben Magyarországgal vagy Közép-Kelet-Európával. 
A dialektális dráma, a dialektális színjátszás végigkísérte ugyan az olasz drá-
ma útját, de lokális jelentőségéből részben partikularitása, részben a fasizmus 
politikája miatt a XX. században mindössze néhány esetben tudott „nemzeti-
vé” emelkedni, ilyen például a nápolyi dráma esete. A nápolyi dráma legis-
mertebb képviselője, Eduardo De Filippo161 éppen a harmincas években kezdi 
pályáját. A színházat testvéreivel, Peppinóval és Titinával együtt örökölték 
apjuktól, Edoardo Scarpettától, a nápolyi dialektális színház nagy alakjától, 
aki még a korai filmben is kipróbálta magát (s számos törvénytelen gyere-
ke volt). – A nápolyi hagyományok másik nagy folytatója, Raffaele Viviani162 
éppen a dialektális társulatok nehéz helyzete miatt szenvedett el súlyos hát-
rányokat a fasizmus idején. – De Filippo a mindennapok szimbolikus alakja-
ira, helyeire, az olasz kispolgári lét sajátos megnyilvánulásaira, karikatúrájá-
ra építette komédiáit. Iróniája, társadalomkritikája a komédia keretei között 
maradt. Bár darabjaiban az olaszoknak tulajdonított számos karaktervonást, 
helyzetet, színhelyet, életmódbeli vonást, humoros elemet találunk, sőt De 
Filippót játékstílusában, hanghordozásában, gesztusaiban, csendes pátoszá-
ban az olasz színpadi játékstílus markáns képviselőjeként ismerjük, az olasz 
néző bizonyosan a nápolyi, és nem az „olasz” komédia jellegzetes alakját fogja 
benne felfedezni. A nápolyi dialektális vonásokból sokat elhagyott, s részben 
„olaszosította” nyelvezetét: közrejátszhatott ezekben a törekvéseiben a fasiz-
mus kultúrpolitikája is, valamint hogy így tudott eljutni a közönség széles 

161 1900–1984
162 1888–1950
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rétegeihez. Talán éppen a dialektális elemek csökkentésének eredményekép-
pen volt társulatával együtt viszonylag jó helyzetben a fasizmus idején, a 
dialektális színház igen erőteljes háttérbe szorítása közepette is. (Természete-
sen ebben közrejátszott a politikai hatalom azon törekvése is, hogy felmutat-
hasson egy-két társulatot, mely őrzi a dialektális színház hagyományát, mi-
közben az összes többit háttérbe szorította és munkájukat ellehetetlenítette.)

Az olasz dráma esetében a XIX. század végi, a XX. század eleji európai 
hatások közül – az európai dráma irányának megfelelően – kiemelkednek Ib-
sen művei. Az olasz naturalizmus, illetve verizmus műfajaiba beletartozik az 
úgynevezett polgári drámától kezdve a vidéki témájú népszínmű vagy ko-
média is, ez utóbbiak gyakran dialektusban íródtak. Nagy sikereket ért el az 
olasz színpadokon is a francia szalondráma, illetve olasz megfelelői. Egyes 
szerzők szellemiségétől nem volt teljesen idegen a spiritualizmus vagy ép-
pen a nacionalizmus. A huszadi század elejének sikeres drámaírói között ér-
demes megemlíteni Salvatore di Giacomót, Sabatino Lopezt, Marco Pragát. 
Gyakoriak voltak a repertoáron a rövid jelenetek, a vaudeville és franciából 
kölcsönzött pochade, amelyeket többnyire adaptálták az olasz nézők számára. 
A XIX. század végi, XX. század eleji dekadencia, a főleg a költészetben jelent-
kező „crepuscolare”, a kifinomult dekadens „alkonyi” életérzés, stílus a drá-
mában is megjelent. Wagner zenéje, illetve a nietzschei filozófia nagymérték-
ben befolyásolta a század elején a nagy hatású író, drámaíró, költő, politikus 
D’Annunzio gondolkodását, művészi formálódását. 

Az Olaszországban is közkedvelt varieté szintén többféle művészeti ág, 
műfaj keveréke: megtalálhatóak benne zenés-táncos, tréfás jelenetek, akrobata-
mutatványok stb. Az olasz színház néhány nagy egyénisége, a komédiaszerző-
rendező-színész Petrolini, Viviani, a nagy komikus színész, Totò is a varieté 
világában kezdte pályáját.

Az Európát és a tengerentúlt meghódító nagy mesterek életútja össze-
fonódott a kultúra, a művészet számos területével, a mozgásművészettel, a 
tánccal, a zenével is, a test középpontba állításával, a tánc nyelvének radikális 
megváltozásával: Isadora Duncan regényes élete végén, a költő Jeszenyin fe-
leségeként, a Szovjetunióban halt meg egy tragikus balesetben; a nagy szov-
jet táncos, a nem kevésbé legendás Vaclav Nyizsinszkij szintén óriási hatást 
gyakorolt egész Európára. Olaszországba is eljutott az orosz-szovjet balett és 
mozgásművészet, Szergej Gyagilev Orosz Balettje a tízes évek végétől kezd-
ve jelent meg, s több együttműködés is létrejött az olasz szakma és az Orosz 
Balett között, de magyar táncosok, koreográfusok, iskolateremtő egyéniségek 
is eljutottak Olaszországba. Az olasz balett legnagyobb megújítójának éppen 
a magyar Milloss Aurélt163 tartják, aki többek között Lábán Rudolfnak volt ta-
nítványa. A modern európai balett mellett jól ismerte a színházat is (Németh 

163 1906–1988
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Antallal is dolgozott együtt a Nemzeti Színházban, mielőtt Olaszországba ke-
rült), illetve a zenét, híres koreográfiái, szerepei között volt A csodálatos manda-
rin, melyet 1942-ben mutattak be a Milánói Scalában. A Római Királyi Opera-
házban 1937-től hét éven keresztül volt balettmester.

A képzőművészetből, a zenéből, a színházi elméletekből is ismert bábfigura 
nem csak az avantgárd mozgalmak különböző művészeti ágaiban kerül elő újra, 
hanem szívesen alkalmazza a tízes évek úgynevezett groteszk színháza is. Köz-
ponti témája az álarc, a társadalmi hipokrízis, az ember bábbá alakulása. Jelképes 
Luigi Chiarelli színdarabjának a címe, Az arc és az álarc (Maschera e il volto, 1916),164 
Pirandello Gondold meg, Giacomino (Pensaci Giacomino!) című groteszk komédiá-
jával egy évben jelent meg. Az álarc, a látszatok mögötti valóság, a bizonyosság 
hiánya, s mindennek hol groteszk, hol tragikus mivolta a groteszk színházhoz 
hasonló módon jelenik meg Pirandello azokban az években írt drámáiban is.

A groteszk színház, valójában groteszk dráma a század tízes éveinek má-
sodik felében igen nagy népszerűségnek örvendett, az olasz dráma ismert 
alakjai között a két világháború között is megmaradtak ezek a szerzők, annak 
ellenére, hogy munkásságuk a továbbiakban már nem volt a korábbiakhoz 
mérhető. A „programadó” komédia, Luigi Chiarelli (1880–1947) Az arc és az 
álarc című darabja, mely a valóságos arc és az álarc, az igazság és a tettetés 
kérdéseit boncolja, lényegében sokat megőriz a szalondráma alaphelyzeteiből. 
Szerelmi dráma, ugyanakkor annak paródiája is. Sok benne a váratlan fordu-
lat, a meglepő, a groteszk elem, Chiarelli maga nevezi el drámáját „groteszk 
színház”-nak. Az erkölcseire kényes főhős megesküszik, ha felesége hűtlen 
lenne hozzá, megölné. Így amikor kiderül a hűtlenség, feleségét szökésre szó-
lítja fel, hogy úgy tehessen, mintha megölte volna. Egy halottat találnak, azt 
hiszik, hogy az a megölt feleség, s nagy temetést rendeznek számára. (Itt is 
elcserélnek egy halottat, mint Pirandello regényében, A Mattia Pascal két életé-
ben.) Ügyvéd barátja (mi több, tudtán kívül felesége volt szeretője) védi őt, és 
menteti fel a bírósági tárgyaláson. Az asszony azonban váratlanul visszatér, 
s kitudódik, hogy él. A férj, mivel nem ölte meg, most már komolyan arra 
számíthatna, hogy megtévesztés vádjával a bíróság elítéli – leveti álarcát, s 
kilépve a társadalmi konvenciók szorításából, feleségével együtt elmenekül. 

A groteszk drámák közül a legkiemelkedőbb Pier Maria Rosso di San 
Secondo165 Marionettfigurák, micsoda szenvedés! című darabja, melyet szintén 
1917-ben mutattak be.166 A szicíliai grófi sarj fiatalon sokat utazott, élményei 
alapján írta első elbeszéléseit. Ajánlólevelével később felkereste Rómában föl-
dijét, Pirandellót, aki felismerte tehetségét: 1917-ben jelent meg regénye is, A 

164 1880–1947. A darabot 2002-ben Harag György társulata bemutatta Szatmárnémetiben, s 2004-
ben Magyarországon a Cinoherní Klub, Jíri Menzel színházának előadásában is látható volt.

165 1887–1956
166 Marionette, che passione! ford.: Székely Éva, in: Mai olasz drámák, vál., utószó és jegyzetek: Szabó 

György, Európa Könyvkiadó, Budapest 1977.
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szökés (La fuga). A Marionette című darab végül is groteszk komédia: három 
szerencsétlen ember banális módon, a milánói főpostán véletlenül összetalál-
kozik. Névtelenek, a ruhájuk alapján azonosítja őket a szereposztás. A közös 
magány össze is hozhatná őket, ám éppen marionett mivoltuk teszi ezt lehe-
tetlenné; sorsukban újabb véletlenszerű találkozásaik nem jelenthetnek egy-
másra találást, hiszen nincsenek érzelmeik, igazi szenvedélyeik, hanem csak 
bábszerű, mechanikus mozgásuk. Chiarelli Arc és álarcához hasonlóan itt sincs 
lehetőség az igazi drámára, marad a groteszk komédia, az expresszionizmus-
nak ez az olasz változata.167 Pirandello 1917-ben írta az Így van, ha így tetszik 
(Cosí è [se vi pare])168 és A becsületesség öröme (Il piacere dell’onestà) című darabját, 
melyek valamelyest rokoníthatóak a groteszk drámával.

Rosso di San Secondo kiemelkedő műveiben, mint a Csipkerózsika (La bella 
addormentata) és A halál szelleme (Lo spirito della morte), az erőteljes drámai-
ság groteszk iróniával párosul, s már-már megelőlegezi az abszurd drámát.  
A groteszk színház egy másik képviselője Luigi Antonelli (1882–1942).  
1918-ban írott darabjában, A férfi, aki találkozott önmagával (L’uomo che incontrò 
se stesso) címűben Rosso Csipkerózsikájához hasonlóan sajátos, fantasztikus 
cselekményt alkot: különös csoda folytán egy negyvenéves férfi végigélheti 
újra az elmúlt húsz évét visszafelé. Enrico Cavacchioli169 A paradicsom madara 
(L’uccello del paradiso, 1919) című darabjában már egy teljességgel elvont figura 
lesz a rezonőr, aki a többieket irányítja.

A korabeli kritika a groteszk színház sikerében a darabok újdonsága mel-
lett a kor kiváló színészeinek, társulatainak jelentős szerepét emeli ki. Virgilio 
Talli és társulata, később Sergio Tòfano, aki nem csupán színészként, hanem 
karikaturistaként, gyermekek számára vignetta-szerzőként is beírta magát a 
század kultúrtörténetébe, később esszé-jellegű visszaemlékezésben örökíti 
meg az olasz színjátszás fontos mozzanatait.170

A kor szellemiségétől nem idegen a mítoszok iránti affinitás: ez jellemző 
Rosso di San Secondo későbbi műveire, akárcsak Massimo Bontempellire – 
mindez már a fasizmus idejére esik. Massimo Bontempelli rendkívül sokoldalú 
művész, író, drámaíró, zeneszerző volt, a mágikus realizmus koncepciójának 
megalkotója. A mágikus realizmus prózája köznapi – akár banális – helyzetből 
indult ki, s a gondolatiság és az irónia segítségével a fantasztikum, az irreális 

167 Ferdinando Taviani: Uomini di scena, uomini di libro. Introduzione alla letteratura teatrale del 
Novecento, Il Mulino, Bologna 1997, 162. Taviani emlékeztet arra is, hogy a kortársak közül 
többen Pirandellót is közéjük sorolták, akinek valóban, a tízes évek végén alkotott drámái bi-
zonyos rokonságot mutatnak a hozzá amúgy is meglehetősen közel álló groteszk drámához.

168 Ford.: Sz. Nagy Magda, Színháztudományi Intézet sokszorosítás, Budapest 1966, Luigi Pirandello: 
Színművek, válogatta: Fried Ilona, utószó: Szabó György, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1983. (2. 
bővített kiadás, vál. és jegyzeteket írta: Fried Ilona, Európa Könyvkiadó 2008), ford.: Fáy E. Béla.

169 1885–1954
170 Il teatro all’antica italiana, Rizzoli, Milano 1965.

A MODERN OLASZ DRÁMA 



III. A FASIZMUS ÉS A POLGÁRI SZÍNHÁZ78

felé fordult. Drámáiban Bontempelli részben 
pirandellói problematikával rokon kérdése-
ket, megoldásokat vet fel, máskor, mint a Mi 
Deánk, (Nostra Dea, 1925) című drámájában 
(a Dea tulajdonnév, de köznévként istennőt 
jelent), sajátosan ötvöz groteszk és fantasz-
tikus, szinte szürrealista elemeket. Dea va-
lójában üres báb, aki éppen felvett ruhája 
szerint változik, nyer tartalmat és formát, sőt 
ebben rejlik a férfiakra gyakorolt hatása is. A 
Minnie, a tiszta (Minnie la candida, 1925–27) 
filozofikus dráma, melynek problematikája 
felöleli az identitás, a nagyvárosi lét számos 
kérdését; paradox, groteszk helyzeteket te-
remt. A mítoszból indul ki Alberto Savinio 
is – a festő Giorgio De Chirico testvére –, 
aki 1925-ben írott Ulysses kapitány (Capitan 

Ulisse) című művében éppen az iróniát és a komikumot elegyíti a mítosszal. 
(Az utóbbi évtizedekben Savinio festőként is igen elismert lett.)

Az első világháború után Pirandellónál és vele párhuzamosan többeknél az 
európai drámában, az önreflexió is az egyik központi kérdéssé válik. Nem csupán 
a tematikát érinti, hanem a műfajokat, a szerkezetet, a szituációkat, a szereplőket, 
a nyelvezetet, illetve az előadásmódot, a gesztusokat, a mozgást, a színházi teret, 
a technikai adottságokat, a társművészetekkel való kapcsolatot, a közönséghez 
való viszonyt, azaz a század dráma- és színháztörténetének egy fontos fejezetét.

Olaszországban a fasizmus időszakában is sokféle drámai műfaj, sokféle 
színház létezett, részben a hagyományos klasszikus repertoár érvényesült: az 
olaszok közül Goldoni és Alfieri, illetve XIX. század végi, XX. század eleji drá-
maírók művei. Pirandellónak számos darabját játszották. A korszak a francia 
vígjátékok mellett a magyar komédia virágkora is volt Olaszországban, olyan 
szerzőké, akiknek művei a lehető legtávolabb voltak a fasizmus kultúrájától. 
Sok közülük miközben szórakoztatott, egy polgárellenes, individuum-ellenes 
korban éppenséggel a gondolkodó embert, az ő társadalmi közegét, érték-
rendjét képviselte. Nyilván ez a szempont is közrejátszott sikerükben. 

Magyar drámaírók sikere Olaszországban 

A húszas-harmincas években magyar drámaírónak lenni a világban védjegynek 
számított. A Kádár nővérek cégérei című dráma „magyar” szerzője, Franz Kir-Löe, 

Reinhardt a Maggio Musicale  
Fiorentino első alkalmából a Giardino 
di Boboliban, Shakespeare Szentivánéji 
álom című drámájának rendezésére 
készülőben
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csak a bemutató másnapján vallotta be, hogy ő valójában olasz és Renato Lellinek 
hívják.171 A „magyar vér” azonban már annyira csörgedezett ereiben, hogy még 
más „magyar” vígjátékot is alkotott. Az 1938-
as bemutatóról többek között Alberto Savinio 
is beszámolt.172 A korszak a dráma mellett a 
magyar prózairodalom és a film nagy korsza-
ka Olaszországban: a Baldini & Castoldi ki-
adó például csak Földi Lászlótól több mint tíz 
regényt jelentetett meg a harmincas évektől 
1946-ig, de mellette Körmendi Ferenc, Zila-
hi Lajos, Csathó Kálmán, Herczeg Ferenc és 
mások is generációk olvasmányaivá lettek. 
Nem beszélve Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk 
című regényéről, (első olasz kiadása 1929), 
amely mind a mai napig az egyik legnépsze-
rűbb ifjúsági regény, számtalan fordításban, 
kiadásban jelent és jelenik meg.173 Körmendi 
Ferenc A budapesti kaland című műve mintegy 
20 kiadást ért meg, az előszót Balla Ignác írta 
hozzá, fordítója a fiumei tanár, iskolaigazga-
tó: Silvino Gigante volt.174

Emil Ludwig interjúkötetében a Duce a 
marcia su Roma sikerének okaként annak 
váratlanságát említi. Előző este, „hogy becsapjam a világot, színházban voltam 
Milánóban. Arra emlékszem még, hogy Molnártól A hattyút adták”, mondja.175

A magyar drámaírók darabjait a húszas-harmincas években a legjobb 
olasz együttesek adták elő. Pavlova, Almirante-Tofano-Rissone, Melato, 

171 All’insegna delle sorelle Kadàr, bemutató: 1938. 
172 Savinio kritikáinak sajtó alá rendezésekor figyelt fel a szerzőre Alessandro Tinterri. Köszönetet 

mondok Alessandro Tinterrinek, amiért felhívta erre az érdekes tényre a figyelmem. L. Fried 
Ilona: A magyar dráma elfoglalta színpadainkat, „Criticai Lapok”, 1997/3, 21-22.), Quel piccolo 
mondo parigino-ungherese. La commedia ungherese in Italia fra le due guerre, „Nuova Corvina”, 
1999/5, 59–68.

173 L. Sárközy Péter: Magyar irodalom Olaszországban, „Kortárs” 2002. 46. évf. 6. sz., 92–100.
174 Un’avventura a Budapest, Bompiani, Milano 1932, új kiadás: Bompiani 2010, Körmendi többi 

művének: La generazione felice, A boldog emberöltő 1934, Peccatori, Bűnösök, 1936, L’errore, A té-
vedés 1938, Tempo di eclisse. Via Bodenbach, Ind. 7.15 via Bodenbach 1932, Incontrarsi e dirsi addio, 
Találkozás és búcsú 1937.

175 Emil Ludwig: Colloqui con Mussolini, Mondadori, Milano 1932, Emil Ludwig: Mussolini vallomá-
sai. Tizennyolc beszélgetés, Atheneum Irodalmi és Nyomdai Rt., Budapest 1932. Antonella Ottai 
evvel az idézettel kezdi tanulmánykötetét: Eastern. La commedia ungherese sulle scene italiane fra 
le due guerre, Bulzoni Editore, Roma 2010, 15. A Ludwig interjúval kapcsolatban l. Ormos M.: 
Mussolini, id. mű, 346–349. Ormos Mária az interjú kapcsán kitér arra is, hogyan változott 
Mussolini véleménye a Szovjetúnióval kapcsolatban a 30-as évek elején.

A „Scenario” című színházi lap 
reklámja a 30-as évekből:  

3 regény, 3 kor, 3 környezet

MAGYAR DRÁMAÍRÓK SIKERE OLASZORSZÁGBAN 
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Merlini-Cialente, Lupi-Borboni-Pescatori, stb. voltak 
azok a vezető színészek, akiknek az együtteseit többször 
láthatjuk a színlapokon. Az „Il Dramma” című színhá-
zi folyóirat rendszeresen közölt drámaszövegeket. Egy 
1935-ös tartalomjegyzék tanulsága szerint az addig (kb. 
tíz év alatt) publikált 213 mű közül mintegy 25 volt a ma-
gyar. Molnárnak 12 darabját olvashatták, rajta kívül Fo-
dor László, Herczeg Ferenc, Lakatos László, Bús Fekete 
László, Gábor Andor, László Aladár, Heltai Jenő, Vajda 
Ernő, Lengyel Menyhért, Márkus Alfréd drámáit jelen-
tették meg. Ennél természetesen lényegesen többet ját-
szottak: csak Molnár Ferenctől több mint 25 színpadi mű 
bemutatásátról, kiadásáról ad hírt az olasz színházi lexi-
kon.176 Molnár Ferencről számos cikk, karcolat is megje-
lent. A folyóiratokban nyomon követhetőek Zilahy Lajos, 
Hunyady Sándor, Vaszary János és mások bemutatói is. 
Silvio d’Amico az 1955-től készült tízkötetes lexikonában 
a kor szemléletmódjának megfelelően a magyar „szóra-
kozató” és „szórakoztató-érzelmes” komédiák képviselő-
iről szól, őket azonban a franciák elé helyezi. A Molnár 
Ferenc szócikkben véleménye szerint: 

Molnár századunk komédiaszerzői közül nem a legmélyebb, nem a 
legeredetibb, ám tehetsége, színes, árnyalt, ironikus, egyszersmind 
lírai hangvétele különlegesen varázslatos. Polgári kozmopolita 
szalondrámáiban a színlelt szkepticizmus titkos szomorúságot rejt, 
lágy pesszimizmusát legyőzhetetlen életösztön hatja át, miközben 
a léha figurák iránti leplezetlen rokonszenve paradox játékban ol-
dódik fel.177

Molnár könnyed szerkesztését Goldonihoz és Quinteróhoz hasonlítja, kiemeli 
mesteri dialógusait, a közönség elvárásainak mély ismeretét. Molnárt az illú-
ziók és a kiábrándultság költőjeként emlegeti. Véleménye megformálásában a 
Liliom fontos szerepet játszott.

Molnár Ferencet már 1908 óta játszották Olaszországban. Ermete Zacconi, 
a kor nagy olasz színésze fedezte fel, miután egy vendégszereplése alkalmával 
1907-ben Budapesten látta az Ördögöt, s elhatározta, hogy repertoárjára veszi. 
Ez jó döntésnek bizonyult, mert óriási sikert hozott számára, s Molnárt egy csa-
pásra ismertté tette. Silvio D’Amico a fentiekben idézett szócikkben a „színház a 

176 Enciclopedia dello Spettacolo, Editore Le Maschere, Roma 1954–1965. Vol. I-X.
177 A VII. kötet megjelenését 1960-ban, amelyben Molnár szerepel, Silvio d’Amico már nem érhet-

te meg, 1955-ben meghalt.

Molnár Ferenc

A Pál utcai fiúk  
1935-ös kiadása címlapja
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színházban” szerkezetet, mely már az 1910-es, A testőr című darabban is megje-
lenik „abszurd és szellemes avant-lettre pirandellói játék”-ként aposztrofálja.178 

Az Enciclopedia dello Spettacolóban Bús Fekete László és Herczeg Ferenc 
is szerepel. Bús Fekete munkásságában „az újságírói tevékenységet” látják, 
„amely századunkban néhány közép-európai országban, főképpen Magyaror-
szágon, a bulvárszínház imitációjával a könnyű párizsi komédia kiváló mását 
hozta létre”. Nagy színházi sikere a Ferike című darabja volt.179 A bemutatók 
között Fodor László darabjai is fontos helyet foglaltak el. Herczeg műveiben 
inkább a Molnárhoz közelítő motívumokat méltányolta. Nem túl lelkesen írt 
Herczeg Bizánc című darabjáról, valamint Gábor Andor A kék óra és Hunyady 
Sándor Feketeszárú cseresznye című művéről. A Bizáncban hiányolja a jellemek 
valamint a színpadi helyzetek atmoszféráját, erejét. 

D’Amico mellett más jelentős kritikusok is foglalkoztak a magyar drámával: 
Adriano Tilgher, Renato Simoni, Leonida Repaci, Sabatino Lopez, akik részben 
maguk is drámaírók is voltak. (Az érdeklődés kölcsönös volt: Magyarországon 
Pirandello társulatának vendégjátékáról többek között a drámaíró Lakatos Lász-
ló írt recenziót – mint kritikus.)180 Sabatino Lopez erős fenntartásainak is hangot 
ad, azonban ebben esetleges féltékenység is közrejátszhatott. Adriano Tilgher 
1923-ban tanulmányt írt Molnárról az „Il mondo” című újságban, 1925-ben pe-
dig a kortárs drámaírókról szóló portréi között Molnár Ferencről és Herczeg 
Ferencről szóló tanulmányát is megjelenteti.181 Tilgher nagy hangsúlyt fektet a 
művek filozófiai megközelítésére. Herczegtől a Kék róka című darabot ismerteti, 
Molnártól főleg A testőrt, A hattyút, a Liliomot, Az égi és földi szerelmet. Kiemeli az 
író optimizmusát, amellyel az álmot és a képzeletet a valóság fölé emeli.

A szerzők igen népszerűek voltak a közönség körében. Herczeg Ferenc nép-
szerűsítésében bizonyosan nagy szerepe volt Balla Ignácnak, aki a fent említett 
szerzők jelentős fordítója volt, (a színdarabok esetében legtöbbször olasz anya-
nyelvű fordító-társsal), miközben újságíróként, recenzensként is igen kiterjedt 
tevékenységet végzett. Barátságán keresztül, politikailag egyaránt kötődött 
Herczeg Ferenchez, és fordította, fordíttatta műveit. A nagy sikerre számító drá-
ma- és prózairodalom fordítása, kiadása mellett nagymértékben elősegítette a 
hivatalos irodalom terjesztését is Olaszországban. Mussolinivel való ismeretsé-
ge is hozzájárult, (bizonyosan a két ország közötti politikai kapcsolatok is), hogy 

178 Silvio D’Amico főszerkesztésével Enciclopedia dello Spettacolo, Casa Editrice Le Maschere, 
Roma, Vol. I-X. 1954–1960. 

179 A méltóságos asszony trafikja (La Tabacchiera della generalessa), „Il Dramma”, 1933. március, Ferika, 
uo. 1933. november, Irma Gramatica a főszerepben, Szerelemből elégtelen, Zero in amore, 1938. 
jan. Elsa Merlini, egy másik igen ismert színésznő a főszerepben. 

180 Az eredeti „Hat szerep…”. Első Pirandello-este a Városi Színházban, „Pesti Napló”, 1926. december 
21., 13, Öltöztessük fel a mezteleneket. Utolsó Pirandello-este a Városi Színházban, „Pesti Napló”, 
1926. december 23., 15.

181 La scena e la vita: nuovi studi sul teatro contemporaneo, Libreria di Scienze e Lettere, Roma 1925.
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elő tudta mozdítani az utóbbi megjelenését a Mussolinihez közel álló Alpes 
vagy Eroica kiadóknál, részben Mussolini testvére, Arnaldo Mussolini182 főszer-
kesztőn keresztül. Balla a „Comeodia” című színházi lapban is rendszeresen 
publikált, így számos cikket, recenziót írt Herczegről is. Balla kultúrdiplomáciai 
tevékenységét a magyar politika, magyar kultúrpolitika is nagyon igényelte, tá-
mogatta, s ő is közvetítette a magyar vezető politikusok megszólalásait, például 
Horthyét, majd Gömbösét is, üzeneteit az olasz olvasók felé.183

A magyar komédia és irodalom sikere főleg a harmincas években össze-
függ a film sikerével is – ezek nagy része valóban rendkívül jól megcsinált 
szórakoztató film volt, és a „fehér telefonok” ragadványnevet kapták, mivel 
a jómódú szereplők ilyenekkel telefonáltak, de mai szemmel újragondolva, 
közülük a legjobb művek a polgári kultúra értékeit szem előtt tartva ennél 
többet is tettek. Igen tanulságos összehasonlítani a szellemiséget, szabadsá-
got, akár azt az érzékiséget, amelyet az olasz filmek kevésbé sugározhattak, 
olyan filmek esetében, melyek mindkét országban elkészültek, ami gyakori 
volt az igen sikeres magyar filmek esetében a harmincas években, jó példa erre 
a Péntek Rézi.184 Meglehetős különbséget jelent az olasznál sokkal szabadabb 
magyar filmnyelv az olaszhoz képest, miközben mindkettőben mestermunkák 
születtek. Mindenesetre a filmek óriási népszerűséget élveztek.

Miközben a magyar drámaírók kiemelkedő sikereket arattak Olaszor-
szágban, ahogy máshol is külföldön, valószínűleg a hivatalos magyar elisme-
rés nem volt annyira jelentős, sőt a közelmúltig késett a szakmai elismerés 
is. 1928-ban a „Nyugat” „A magyar drámaírás válsága” címmel körkérdést 
intézett drámaírókhoz, színházi szakemberekhez, a kulturális élet személyi-
ségeihez. A vita során fontos kérdések kerültek elő. Füst Milán, Heltai Jenő, 
Ignotus, Jób Dániel, Karinthy Frigyes, Kassák Lajos, Kárpáti Aurél, Lengyel 
Menyhért, Nagy Endre, Schöpflin Aladár, Terszánszki Józsi Jenő ki is fejtette 
véleményét, ugyanakkor a mai olvasó számára hiányzik például Molnár Fe-
renc vagy mások a külföldön igen elismert drámaírók közül, akiknek talán 
nem tulajdonítottak annyira fontosságot.185

182 1883–1931, igen közel állt testvéréhez, a huszas években a Fasiszta Párt lapjának, a Popolo 
d’Italiának főszerkesztője volt, 1928-től az EIAR, a rádió elnökhelyettese volt, 1931-ben meg-
alapította a Scuola di Mistica Fascistát, illetve ő volt az Alpes kiadó tulajdonosa, mely több 
magyar szerző mellett Alberto Moravia: A közönyösök című regényét is megjelentette 1929-ben.

183 Fried I.: Egy közép-európai sors – Balla Ignác, id. mű, 56–64. Cultura e politica fra le due guerre: un 
tramite fra l’Italia e l’Ungheria. Ignazio Balla, in: http://italogramma.elte.hu/.

184 Péntek Rézi, rend.: Vajda László, 1938, Török Rezső regénye alapján forgatókönyv író: Martonffy 
Emil, főszereplők: Turay Ida, Páger Antal. Teresa Venerdí, 1941, rendező: Vittorio De Sica, forga-
tókönyv: Vittorio De Sica, Gherardo Gherardi, Margherita Maglione, Franco Riganti, Aldo De 
Benedetti, főszereplők: Vittorio De Sica, Adriana Benetti.

185 L. epa.oszk.hu/00000/00022/.../13655.htm – (A vita szövegeiből válogatást jelentetett meg: A 
magyar drámaírás válsága. Egy Nyugat-vita margójára, szerk. Gajdó Tamás, Szántó Judit, 
„Színház” http://www.szinhaz.net/index.php?option=com_content&view=article&id=23022&
catid=1:archivum&Itemid=7 Utolsó konzultáció: 2012. 02. 25.
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Az olasz és a nemzetközi színház találkozásai

A kritika, Silvio d’Amico nyomán sokáig a két világháború közötti Olasz-
ország megkésett színházi kultúrájáról, a rendezői színház megérkezésének 
kései mivoltáról beszélt. Az utóbbi évek kutatásai során megállapítást nyert, 
hogy a fasizmus utolsó éveit leszámítva az olasz színház sohasem volt elszi-
getelt, hanem éppen ellenkezőleg – nyitott volt a külföldi színház törekvései 
iránt és ismerte is azokat. A nemzetközi színház olaszországbeli jelenléte egy-
részt demonstrálja, mennyire nem igaz (mint egyesek állítják), hogy az olasz 
színház végletesen provinciális lett volna, másrészt támpontokat ad az 1934-es 
nemzetközi színházi konferencia külföldi meghívottai kiválasztási szempont-
jainak jobb megértéséhez. A külföldi előadásokat, törekvéseket az olasz szín-
ház a saját kultúrája szemszögéből nézte.186 

1923–1933 között a nagy európai színházak, a nagy rendezők ellátogattak 
Olaszországba, illetve a közönség, a szakemberek utaztak külföldre. Ez utób-
biak dolgoztak is külföldön, mint például Guido Salvini, aki Max Reinhardt187 
színházában is rendezett és jól ismerte a szovjet színházat is. Még inkább így 
volt ez a párizsi színházakkal, ahol az olasz értelmiség igazán otthonra talált. 
Mejerhold előadásait is onnan ismerték. Olaszországba került a Nemirovics-
Dancsenko tanítvány, Tatjana Pavlova, aki bár a szovjet színház nagyjaihoz 
nem volt mérhető, de igen jelentős helyet foglalt el az olasz színházi életben, 
egyrészt társulatán, rendezésein keresztül, másrészt oktatóként. Pavlova, 
1933-ban meg is hívta mesterét, hogy társulata számára rendezzen Milánóban. 
A Cseresznyéskert bemutatóján nem kisebb személy gratulált, mint Toscanini: 
„Előadásuk tökéletes kompozíció volt”, mondta.188 Pavlova karrierjét, elis-
mertségét jelzi, hogy Copeau189 helyett ő lett később a d’Amico féle Színművé-
szeti Akadémia művészeti vezetője, mivel Mussolini nem fogadta el d’Amico 
ajánlását, hogy a „külföldi” Copeau jöjjön rendezést tanítani. Pavlovát már 
olasznak tekintette, amiben közrejátszhatott az a tény is, hogy férje magas állá-
sú funkcionárius volt. (Pavlovát később Guido Salvini követte az Akadémián, 

186 Mirella Schino, Carla Arduini, Rosalba De Amicis, Eleonora Egizi, Fabrizio Pompei, Francesca 
Ponzetti, Noemi Tiberio, szerk.: L’anticipo italiano. Fatti, documenti, interpretazioni e testimonianze 
sul passaggio e sulla ricezione della grande regia in Italia tra il 1911 e il 1934. Dossier, „Teatro e 
Storia”, XXII/2008, 31

187 1873–1943
188 L’anticipo italiano, id. mű, 105, idéz egy név nélküli cikket: Le recite di Tatiana Pavolova al Verdi. 

Nemirovitsch Dancenco a Trieste, „Il Piccolo di Trieste”, 7 aprile 1933. A külföldi vendégjátékokat 
a továbbiakban az idézett kötet alapján tárgyalom, id. mű, 27–212.

189 1879–1949

AZ OLASZ ÉS A NEMZETKÖZI SZÍNHÁZ TALÁLKOZÁSAI



III. A FASIZMUS ÉS A POLGÁRI SZÍNHÁZ84

aki Pirandellóhoz is kötődött, és a Volta konferencia egyik fontos szereplője.) 
1923-33 a nagy rendezések évtizede volt, kiemelkedő rendezők vendégjá-

tékai, vendégrendezései valósultak meg Olaszországban. Az olasz színházban 
megfordult Adolphe Appia, Gaston Baty, Jacques Copeau, a Habima Szín-
ház, Louis Jouvet, Max Reinhardt, Alexandr Tairov, Jevgenyij Vahtangov, sőt 
többen közülük dolgoztak is ott. Némelyiküket nagy lelkesedéssel fogadta a 
közönség és a kritika.190 1923-ban például maga Arturo Toscanini hívta meg 
Appiát a Milánói Scalába a Trisztán és Izolda rendezésére. Az erről közölt re-
cenziók közül kiemelkedő Giò Ponti tanulmánya, melyben bemutatja Appia 
elméleteit.191 Bár Toscanininek tetszett a rendezés (a nagy karmester ekkor 
még közel állt Mussolinihez is), a kritika döntően sikertelennek ítélte. 

A téma fontosságát jelzi, hogy az „Il Convegno” című lap az európai ren-
dezésről egy különszámot is kiadott, Jacques Copeau-ról, Max Reinhardtról, 
az orosz szcenikáról és az Orosz Balettről közölt tanulmányokat,192 és 
rencenzeálta Léon Moussinac könyvét a nagy francia rendezőkről: Copeau-ról, 
Baty-ról, Dullinről. Reinhardt, Tairov, Fuchs, s valamennyire Sztaniszlavskij 
és Mejerhold is, hatással volt az olasz színházra. 1930-ban Tairov vezetésével 
a Kamernij Színház szerepelt Torinóban, Firenzében, Rómában, Milánóban; a 
turnét nagy érdeklődés kísérte, mely egyben a szovjet színháznak és kultúrá-
nak is szólt. 193 1929 szeptemberében nagy sikert aratott a Habima Színház Ró-
mában, a Teatro Valléban: Vahtangov rendezését, a Dibbukot adták elő. Többen 
rajongva írtak az előadásról.194 A francia kortárs drámaírók közül kiemelkedő 
sikert ért el Jules Romains: Knock című darabjának 1925-ös olasz színrevitele.195 
Louis Jouvet és a Comédie des Champs Elysées is részt vett olaszországi tur-
nén.196 Copeau és tanítványai a „Copiaus” Torinóban, Riccardo Gualino ma-
gánszínházában mutatták be Molière Nők iskoláját.197 1932-ben Silvio d’Amico 
felvetette Copeau-nak, aki Reinhardt mellett a másik legnagyobb hatású 
külföldi rendező volt a fasiszta Olaszországban, hogy 1933 nyarán rendez-
ze meg a Sant’Uliva misztériumjátékot: ekkor alapították a Maggio Musicale 

190 L’anticipo italiano, id. mű, 32.
191 L’anticipo italiano, id. mű, 52–53. hivatkozik: Giò Ponti: Il teatro di Appia, l’opera d’arte vivente, „Il 

Convegno”, Anno IV, n. 4–56, aprile-giugno 1923.
192 Vizsgálták az I. világháború előtti vendégjátékait, s azok hatását. Ezek a vendégjátékok 1926-

ban még egyszer feléledtek, amikor újra vendégszerepeltek Torinóban.
193 L’anticipo italiano, id. mű, 80. 1929-ben Silvio d’Amico interjút közölt Tairovval a „Comoedia” 

XI. n. 2. számában.
194 A színház nagy hatást gyakorolt Silvio d’Amicóra is. A kritikus némileg csökkentette lelkese-

dését az 1938-as faji törvények után. A lelkes recenzensek között volt az a Paolo Milano is, aki 
később Silvio d’Amico titkáraként közreműködik a Volta konferencia szervezésében.

195 L’anticipo italiano, id. mű, 65, Knock ou le Triomphe de la médecine.
196 Ivi, 93.
197 Ivi, 81.
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Fiorentinót.198 Olasz színészekkel került előadásra, óriási sikerrel. 1935 május-
júniusában Copeau visszatért Firenzébe és Rino Alessitől a Savonarolát vitte 
színre a Piazza della Signorián, (a téren, ahol egykor Savonarola prédikátort 
máglyára küldték), ismét olasz színészekkel. 

Reinhardt Goldoni és Pirandello színrevivőjeként is ismert volt: színháza, 
a Theater in der Josefstadt avatására Goldoni Két úr szolgáját rendezte meg.199 
Még francia kollégájánál is többet dolgozott Olaszországban, igen jelentős si-
kerrel, a Hat szereplő szerzőt keres két feldolgozása alapján Pirandellót nem csak 
a német nyelvű színházban, hanem lényegében egész Közép-és Észak-Euró-
pában, köztük Magyarországon is Reinhardt közvetítésével ismerték meg. Az 
olasz színházi élet jelentős személyiségei írtak elismerő cikkeket, tanulmányo-
kat róla, többek között Bragaglia, Luigi Chiarelli és Silvio d’Amico. D’Amico 
színháztörténetében kiemeli, hogy Reinhardt a legkülönbözőbb eszközökkel 
vonja be közönségét a „színházi csodába”. A tanulmány aláhúzza a rendező 
munkásságának sokszínűségét, hogy mintegy harminc éves pályája során a 
legkülönbözőbb korok és műfajok alkotásait vitte színpadra. Legsikeresebb 
munkáiban a színház ünneppé vált. 

Az, amit Reinhardt népes közönsége elé tárt, nem egy szöveg „interpretációja”, hanem 
leginkább „előadássá való lefordítása”. Legkedvesebb szerzője Shakespeare volt, akit 
„illusztrált”, úgy, amint Gustave Doré illusztrálta Ariostót, Cervantest, Lafontaine-t, 
azaz, a szavakat fénnyé, mozgássá és ritmussá alakította (hadd emlékeztessek Craignek 
A színház művészetében foglalt elméletére).

Reinhardt a modern szcenika eredményeinek hatékony felhasználásával, az elekt-
romos fényektől a forgó színpadig, végtelen számú szcenográfust és kosztűm tervezőt 
inspirált, akik számára nem csak rideg megbízásokat adott, hanem örömöt és bőséget, 
s mestere és tanácsadója volt számos nagy és kis színésznek (csak néhányukat fel-
sorolva: Moissinak, Wegenernek, Bassermannak, Krausnak, Tilla Durieux-nek, Paula 
Wessely-nek…), akiknek személyesen tanította meg a művészetet, s ha kellett, nem 
csak irányítóként, hanem barátként, súgóként és egyben nézőként is.200

Pirandello, elismerése jeléül, szép ajánlást írt a rendező számára egyik olasz 
turnéjához, mely szerint: „Max Reinhardt vitathatatlanul valamennyi színpa-
di mester között a legnagyobb.”201 Működésének 25. évfordulóján különösen 

198 Egyik irányítója Alessandro Pavolini volt. Cfr. Ritratto di famiglia dall’interno. Intervista a Fe-
dele d’Amico, in: Silvio d’Amico: Tramonto del grande attore (con una presentazione di Luigi 
Squarzina e un saggio di Andrea Mancini), Usher, Firenze 1985. id. mű, 201.

199 L’anticipo italiano, id. mű, 63.
200 Storia del teatro drammatico, Garzanti, Milano 1939–1940, Vol. IV, 1940, 210–211.
201 Pirandello ajánlása a programfüzeten 102. – l. Luigi Pirandello, Saggi e interventi, szerk.: Ferdinando 

Taviani, Mondadori, Milano 2006, 1469, L’anticipo italiano, id. mű, 80-1 idézi „Comoedia”, 1928. 
március, Luigi Chiarelli Reinhardtról ír portrét, Anton Giulio Bragaglia hasonlóképpen ír róla, 
utal találkozásaikra a „Dramma” 1934. októberi számában: Teatro e cinematografo.
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elismerően méltatták. Jó viszonyt ápolt Pirandello mellett Bontempellivel 
vagy d’Amicóval is. Nemzetközi iskolateremtő egyéniségét a Volta konferen-
cián két fiatal rendező is bizonyíthatta: nála tanult Guido Salvini vagy a cseh 
Hilar is. Pirandello 1929-ben, Berlinben bemutatott Ma este rögtönözve játszunk 
című darabjában, melyet tekinthetünk a rendezés, a rendező darabjának is, s 
ez utóbbi túlzásainak kigúnyolását, több kritikus Reinhardt felé küldött frics-
kaként fogta fel. Tény, hogy Pirandello Max Reinhardtnak dedikálta művét. 

Reinhardt 1932. április 25–28 között részt vett Olaszországban a Société 
Universelle du Théatre konferenciáján s közben társulata előadásokat tartott. 
Ezután április-májusban a Deutsches Theaterrel turnézott Rómában, Firenzé-
ben, Milánóban, Genovában és Torinóban. … „különleges élvezet, reveláció a 
közönség számára” írta róla egy kritikusa.202 1933-ban Nemirovics-Dancsenko 
is írt Reinhardtról, Silvio d’Amico pedig a „Scenario” című színházi lapban 
a Két úr szolgáját az „előadás” mintapéldájáként jelölte meg.203 Ugyanabban 
az évben Reinhardt, fellelkesülve De Chirico sokak által ugyan botrányosnak 
tartott színpad- és kosztümtervein, melyeket a Maggio Musicale Fiorentinón 
Bellini: A puritánok című operájához készített, meghívta De Chiricót, hogy ter-
vezzen számára Londonban díszleteket és jelmezeket Shakespeare-előadásai-
hoz, azonban De Chirico visszautasította az ajánlatot.204 

1933-ban Reinhardt úgyszintén rendezett az első Maggio Musicale 
Fiorentino alkalmából: a Szentivánéji álmot vitte színre a Giardino dei Boboliban 
Felix Mendelssohn Bartholdy zenéjére, olasz színészekkel. Az előadás fergete-
ges siker volt. 1934-ben olasz együttessel vitt színre operettet, májusban bécsi 
társulatával Milánóban turnézott: Pirandello: Hat szereplő szerzőt keres és Schil-
ler: Stuart Mária című darabjaival. Július-agusztusban Reinhardt Velencében 
volt: ekkor rendezték meg a Biennálé első színházi Fesztiválját, melynek alkal-
mából A velencei kalmárt rendezte, melyben Marta Abba játszotta Porziát, Memo 
Benassi Shylockot. A darabot egy évvel később ismét előadták Velencében. 

A kultúrpolitika fokozatos merevedésével azonban az olasz kultúra fokoza-
tosan elszigetelődött, 1937-ben azt jelezték, hogy „véget vetnek a külföld ámu-
latának, a külföldi rendezők kultuszának”. Ami nagyon szomorú, hogy az új 
irányt több olasz színházi ember, köztük Bragaglia is üdvözölte, valószínűleg 
így látott nagyobb lehetőséget az olasz alkotók térnyerésére. 1938-ban Copeau 
még egyszer, utoljára rendezett Firenzében a Giardino di Boboliban. Shakes-
peare Ahogy tetszik-jét vitte színre, azonban a kapuk ezután végleg bezárultak. 
Nem véletlen, hiszen 1938. május 9-én, nem egészen egy hónappal korábban 
ugyanabban az elegáns parkban üdvözölték Hitlert ottani látogatása alkalmából.

202 Mario Ferrigni: Teatri. Max Reinhardt in Italia. „Il servo di due padroni” – „Amore e Cabala”, 
„L’Illustrazione Italiana”, 15 maggio 1932. idézi L’anticipo italiano, id. mű, 101–102. 

203 „Scenario”, n. 4. idézi L’anticipo italiano, id. mű, 95.
204 Ivi, 106.
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Politikusok a színházban

Bármennyire is visszaszorulóban volt a színház a kulturális palettán, még min-
dig igen magas presztizzsel rendelkezett, az iránta való érdeklődést tükrözi a 
fasiszta vezetők színház iránti vonzódása: véletlennek tekinthetjük ugyan, de 
Galeazzo Ciano gróf színházi kritikusként és színpadi szerzőként kezdte pá-
lyáját. Mussolini újságíróként működött korai pályája jelentős részében, azon-
ban, mint már utaltunk rá, a huszas évek végén, Forzano mellett, bármennyire 
is névlegesen, de színpadi szerzőként is jegyeztette magát, írásai maradtak 
fenn. Mussolini politikusként is, mint kijelentette, művésznek tartotta magát, 
mivel véleménye szerint a politika művészet.205 Sklovszkij mondását, mely 
szerint az 1917-et megelőző idők orosz életének szövete „színházzá változott”, 
a fasiszta Olaszországra is lehetne alkalmazni.206 

A közterektől kezdve a Palazzo Veneziáig, Mussolini székhelyéig, a 
huszas, harmincas évek Olaszországát mindenütt áthatotta a színház. A fasisz-
ta hierarchák közül nem kevesebb, mint hatan, a miniszterek, a Fasiszta Nagy-
tanács vagy a direktórium tagjai írtak prózai vagy verses drámát. Példaként 
hozható fel Enrico Corradini, 207 az olasz nacionalista mozgalom prominensé-
nek Julius Caesara, Roberto Farinacci, 208 (a Fasiszta Párt főtitkárának pozicíóját 
is betöltötte), 1927-ben írott Megváltása, Galeazzo Ciano: Hamlet szerencséje, 
Cornelio di Marzio, újságíró, kultúrpolitikus, a Fasiszta Nagytanács, valamint 
a Fasiszta Párt vezetőségének tagja, 209 Emberek és napok és Az öreg bagoly szeme, 
Alessandro Pavolini későbbi népművelési miniszter210 A végzet asszonyai címen 

205 A politikáról a milánói Novecento kiállítás megnyitóján kijelentette: „Bizonyos, hogy nem 
tudomány. Hasonlóképpen nem is tiszta empirizmus. Következésképpen művészet. Azért is 
(az), mert a politikában sok az intuíció. A politikai alkotás éppen úgy, mint a művészet, lassú 
kidolgozás és váratlan megvilágosodás. Adott pillanatban a művész inspirációval dolgozik, 
a politikus döntéssel… A politikus és a művész között van néhány más kapcsolódási pont is: 
egyet idézek valamennyi közül: az elégedetlenség érzését.” Idézi Ormos M.: Mussolini, id. mű, 
254–255, B. Mussolini: Opera omnia, id. mű, XXII. 82.

206 J. T. Schnapp: Staging fascism, id. mű, 15.
207 1865–1931, 1928-tól miniszter.
208 1892–1945
209 1896–1944. Nem támogatta a Salói Köztársaságot, egy repülőtámadás alkalmával halt meg.
210 1903–1945
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írott darabjai. Edmondo Rossono, 
a fasiszta korporációk vezetője, 
1936 és 39 között mezőgazdasági 
miniszter211 A munka dala című da-
rab társszerzője, amelyhez Pietro 
Mascagni szerzett zenét. Nem volt 
ugyan szerző, de Achille Starace, a 
Nemzeti Fasiszta Párt főtitkára is a 
színház nagy barátja volt. 

Olyan esetről is tudunk, ami-
kor Mussolini személyesen adott 
tanácsot egy kedves drámaíró-
nak, hogyan fejezze be darabját: 
Anatole France egy mondását idéz-
te: „Símogassa meg a mondatát: az 
cserébe magára fog mosolyogni.”212 
Mussolini hozzászólásait, megjegy-
zéseit a drámákkal kapcsolatban 
Zurlo cenzor is idézi. A „Főnök” 
kézjegye, megjegyzése a cenzori hi-
vatalhoz érkezett drámaszövegeken 
is előfordul. Bizonyára meggyőző-
dése volt, hogy ő ehhez is minden-
kinél jobban ért. Ismertek Mussoli-
ni megjegyzései, döntései nem egy 

bonyolultnak tűnő kulturális, színházi kérdésben (többnyire tiltás vagy tűrés 
tekintetében): példaként felhozhatóak Sem Benelli213 vagy Pirandello drámái, 
művei. Mussolini színház látogatásai, megjelenése kormányfőként már egy-
ben politikai gesztusok is voltak. Mindent egybevéve, megfigyelhetjük a poli-
tikusok érdeklődését, személyes ambicióit a dráma, a színház területén.

Mellékesen megjegyezhetjük, hogy a nagy antifasiszta értelmiségiek kö-
zött is voltak a színháznak elkötelezettek: Piero Gobetti214 újságíró, kritikus 
mellett nem feledkezhetünk el Antonio Gramsci színházi kritikáiról sem.215

A politikusok szerepe természetesen nem elsősorban saját műveiken 
keresztül érvényesült, hanem a színházi struktúra és a kultúrpolitika, az 

211 1884–1965
212 J. T. Schnapp: Staging fascism, id. mű, 15.
213 1877–1949
214 Teatro, letteratura, storia, Baretti, Torino 1927, Opere complete di Piero Gobetti, III Scritti di critica 

teatrale, szerk.: Giorgio Guazzotti e Carla Gobetti, Einaudi, Torino 1974.
215 1891–1937, Letteratura e vita nazionale, Giulio Einaudi Editore, Milano 1950, www.liberliberi.it 

http://www.classicistranieri.com/liberliber/Gramsci Utolsó konzultáció: 2015. 09. 02.
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intézményrendszer átalakításában, a társulatok szubvencionálásában, rajtuk 
keresztül a repertoárokra gyakorolt hatásban, a cenzúra alkalmazásában és 
egyéb direkt és indirekt ráhatásokban. Lényeges kérdés, hogy a politikai veze-
tők közül számosan, beleértve Mussolinit is, rendszeresen látogatták nem csak 
a propagandaszínház, hanem a polgári színház előadásait is.

A mindennapok mítoszai, a tömegszínház

A totális diktatúrához hozzátartoztak a mítoszok, így a mítikus vezér kultu-
sza, mely a tömegkultúrában, s a mindennapokban egyaránt nagy hangsúlyt 
kapott. Az Archivio Centrale dello Statóban, az Olasz Állami Archivum anya-
gában érdekes a Duce levelezése a köznapi emberekkel. A vezérkultuszt kö-
zelebbről is megvilágítják ezek a levelek, egyszerű emberek (részben azok, 
akikhez a színháznak szólnia kellett vagy kellett volna) fordulnak a Ducéhoz. 
esetleg Rachele asszonyhoz, a feleségéhez, ajándékokat küldenek tiszteletük 
jeléül a vezérnek. A levelek igen beszédesek, nem egyszer támogatást kérnek, 
mint például egy kisfiú, fényképmelléklettel, illetve az 1926. július 19-én kelt 
nevelőapai kísérő levéllel ellátott levele. A Balilla fényképét „szeretettel és lel-
kesedéssel” dedikálja az ő Ducéjának, miközben a nevelőapa kísérőleveléből 
kiderül, hogy a gyerek hadiárva. A levelek nyelvileg is érdekesek: a kisfiú még 
önözve ír Mussolininek, a nevelőapa levele a fasizmus által lassanként köte-
lezővé váló „voi” – maga, illetve az annak megfelelő igehasználattal íródott. 
Jutalmul a kis Vittorio megkapja a titkárság elismerő válaszlevelével a Duce 
fényképét, s feltehetőleg valami kis anyagi támogatást is. 

Egy érdekes képet találtam 1927-ből, mely egy cipészmestert és az általa 
gipszből készített Mussolini-lovasszoborot ábrázolja. A közel életnagyságú 
szoborról készült fotók egyikén a falu lakói is láthatók: gyerekek, felnőttek, 
még egy kutya is. Összességükben fáradt, egyáltalán nem vidám emberek, 
mindannyian a büszke fehér, giccses és kisszerű gipsz szobor körül. Egy kor-
szak levonata. 

Nekik szólt a népszínházi mozgalom, melyre többek között a maga korá-
ban sokat idézett 1933-as Mussolini beszéd is rímel, mely szerint a színházat el 
kell vinni a „néphez”.216 Ez a kezdeményezés Olaszországban is, s egész Euró-
pa szerte komoly előzményeket tudhatott maga mögött.217 A korabeli színházi 

216 B. Mussolini: Discorso per il cinquantenario della Società Italiana degli Autori ed Editori, Roma, 1933. 
április.

217 Az európai mintákkal foglalkozik Schnapp elemzésében, melyekre munkámban támaszko-Az európai mintákkal foglalkozik Schnapp elemzésében, melyekre munkámban támaszko-
dom, az olasz előzményekkel kapcsolatban. Staging fascism, id. mű, l. még A. Mancini: Tra-
monto, id. mű.

POLITIKUSOK A SZÍNHÁZBAN
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gondolkodásban, gyakran éppen a baloldali színházi mozgalmakban felmerült  
a tömegszínház, illetve nem egyszer annak szinonimájaként a népszínház kér-
dése: Mussolini beszédén Romain Rolland Az Új Színház című tanulmányának 
hatása is érezhető, mely a szerző Népszínház című munkájában jelent meg.218 
Mussolini ismerte Rolland írásait, azonban sem pacifizmusát, sem később a 

franciaországi olasz antifasiszta emigránsok 
iránti rokonszenvét nem tudta elfogadni. 
Nem véletlen, hogy a pacifista Rolland nem 
is fog szerepelni a Volta konferencia meghí-
vottai között, jóllehet az olasz színházi szak-
emberek úgyszintén jól ismerhették, s Nobel 
díjas volt, ami a meghívásoknál igen komo-
lyan esett a latba (1915).219 Egy másik előkép, 
mely modellként szolgálhatott, a Firmin 
Gémier-féle220 Théâtre national ambulant 
volt, (1911–1912), mely megelőlegezte az 
1928-29-ben létrehozott Theszpisz kordéit, 
az olasz tömegszínház Valente-Forzano féle 
változatát, eszmeiségében úgyszintén igen-
csak távol állt a totalitárius állam világától. 
Az első időkben Giovacchino Forzano221 irá-
nyította ezt a színházat, aki már 1929 előtt 

igen sikeres drámaíró, rendező, librettista volt. Giacomo Puccini és más fontos 
operaszerzők számára készített librettókat, Toscaninivel dolgozott a Scalában, 
de több külföldi operában, így a Covent Gardenben is rendezett. Ő volt többek 
között D’Annunzio: Iorio leánya 1927-es színrevitelének a rendezője, melyet a 
Vittoriale parkjának szabadtéri előadások számára kialakított színházterében 
adtak elő. Később filmrendező, többek között igen sikeres propagandafilmek 
alkotója is, mint az 1933-as, a fasizmus hatalomra jutásának tizedik évforduló-
ja alkalmából készült Fekete ing (Camicia nera). 

A baloldali szemléletű Firmin Gémier 1927-ben a különböző országok 
közötti együttműködés és béke előmozdítására alapította meg szervezetét, a 
Societé Universelle du Théâtre-t, mely az olasz szakmával is jó kapcsolatokat 
ápolt. Kongresszusain az olasz színházi világ hivatalosan képviseltette ma-
gát, d’Amico tervezte egy olasz szekció létrehozását is, de a kongresszusukon 

218 Az első francia népszínházat Maurice Pottecher (1867–1960) Bussangban alapította 1895-ben 
népszínházát erre alapozza Rolland Le Theatre du peuple című tanulmányát (1899–1900), mely a 
következő évtizedekben Gémier, Copeau, Vilar és Dasté munkásságához is alapul szolgált.

219 Állítólag Mussolini fordította is Rolland Beethovenről szóló tanulmányát J. T. Schnapp, Staging 
fascism, id. mű, 197.

220 1869–1933, Gémier a Theâtre national populaire megalapítója volt.
221 1884–1970

A Société Universelle du Théâtre zürichi 
kongresszusának kirándulásán:  

a küldöttek között Silvio d’Amico  
és Anton Giulio Bragaglia
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feltűnt Anton Giulio Bragaglia is. Ezekre az eseményekre a nemzetközi szín-
házi élet kiemelkedő előadásait is meghívták, így láthatták az olasz színhá-
zi emberek például 1927-ben a szovjet színház kiváló előadásait.222 1932-ben 
Silvio d’Amico szervezte meg a római kongresszust, mely előkészületet jelen-
tett a későbbi Volta konferencia szervezéséhez is. Az 1934-es Volta konferen-
cián, egy évvel Gémier halála után, Jean Jacques Bernard hosszú beszédet tar-
tott a Société Universelle du Théâtre tevékenységéről, azonban furcsa módon, 
feltételezhetően politikai okokból, ebből semmi nem jelent meg a konferencia 
aktáiban. (A Társaság éppen a Volta konferenciát megelőző hetekben tartotta 
kongresszusát Moszkvában.)

A Theszpisz kordéi látszólag a fasiszta tömegszínház siker-történetei vol-
tak. Ugyanakkor fontos tény, hogy a művek, amelyeket előadtak, nem vol-
tak, vagy csak kis számban, fasiszta művek. Egymással párhuzamosan négy 
kordé járta az országot, olyan helyeken fordultak meg, ahol nem volt szín-
házépület: egyenként 1600 néző befogadására voltak képesek. Az előadások 
kiemelt szerepét jelezte, hogy a Piazzale del Pinción tartott első bemutató 
alkalmából Mussolini is megjelent. A kordék 1929-ben mintegy 35 városban 
67 előadást tartottak. Az egyes kordékhoz akár 400 fős társulat és kiszolgáló 
személyzet is tartozhatott. A repertoár az opera mellett Goldoni, D’Annunzio, 
Forzano, Rosso di San Secondo, Chiarelli, Bonelli darabjait foglalta magába. 
Az operaszerzők közül főleg Puccini, Verdi, Leoncavallo, Rossini, Giordano 
és Mascagni műveit adták elő. A következő években a négy társulat tavaszi 
és őszi turnéin a nézők száma a kisvárosokban 2000–15000 között volt. (Ez 
utóbbit nyilván szabadtéri előadásokra értik, hiszen a sátorba nem férhetett 
be ilyen nagyszámú közönség.) 1937-es útjaik alkalmával már mintegy 17.000 
kilométert tettek meg, a dráma-kordé 124 előadást tartott 170.000 néző előtt, 
operát pedig 75 alkalommal adtak elő 430.000 néző számára. Sokrétű céljaik 
közé tartozott a köznyelv terjesztése is a dialektussal szemben, hiszen ez is a 
fasiszta rezsim politikájának része volt. 

A modernitás gondolatához kapcsolható a „kordék” hatékonysága, szer-
kezete is, hiszen lényegében moduláris elemekből építették fel az előadások 
helyszínét. Az előadások körülményei önmagukban is fontos üzenetet hor-
doztak: a modern fények, függönyök, a színpad, az ülések, a módszer, ahogy a 
munkások a sátrakat felhúzták, az előadást előkészítették, a hatékonyságot, az 
ésszerűséget tükrözték, melyet az előadások maguk is sugároztak. Ez a fajta 
munkaszervezés, a moduláris szerkesztés, építkezés, valamint a munka tu-
dományos fegyelme is új volt az akkori Olaszországban. Ezek a módszerek 

222 Silvio d’Amico „A bolsevik színház”-ról szóló cikkében a szervezet második nemzetközi fesz-
tiváljára utal Párizsban 1928-ban, ahol az oroszok „győzedelmeskedtek”. Teatro bolscevico, S. 
d’Amico: Tramonto, 1985, id. mű, 165. D’Amico a Studio Vachtangov előadásában Carlo Gozzi 
Turandotját is recenzeálja. A cikket közli S. d’Amico, Adunata teatrale a Parigi. Teatro bolscevico, 
in: Cronache, id. mű, (Vol. II), 139–143.

A MINDENNAPOK MÍTOSZAI, A TÖMEGSZÍNHÁZ
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a maguk műfajában már az amerikai Henry Ford taylori megközelítésmódjá-
hoz, a futószalag termeléshez hasonlíthatóak.223

Bizonyosan nem véletlen, hanem a szakma komoly érdeklődését jelzi, hogy 
az 1936-os Volta konferencián, mely a képzőművészet és az építészet témájá-
ban zajlott, részt vett a híres külföldi vendég, Le Corbusier, aki terveiben igen 
komoly funkciót szánt az elmélete egyik alapját képező moduloknak, s az egy-
szerűen tervezhető, legyártható építészeti elemeknek tömegtermermelésére is 
felhasználható anyagokból (vasbeton) és formákból építkezett. A Theszpisz 
előadások színvonala természetesen megsínylette a „tömegtermelést”, hiszen 
a hangsúly a mennyiségen és nem a minőségen volt. 

1938-ra az OND égisze alatt 2000 színtársulat működött,224 országszerte 
1200 színházban adtak elő. Az amatőr együttesek zömmel hagyományos re-
pertoár szerint működtek, azonban ezen belül igen sokféle szerzőt mutattak 
be. – Számos díjat alapítottak, s bár olykor igen kiváló szakemberek is részt 
vettek a zsürikben, nem feltétlenül a színvonalas darabok nyertek. Az ama-
tőr csoportok csak 1931-ben 13.733 darabot játszottak. Ez a szám 1938-ra már 
32.000-re nőtt, s a mozgalom a különböző régiókban 45 színjátszó iskolát és 10 
rendezői iskolát, valamint 469 színházi könyvtárat is fenntartott.225 

A hivatalos professzionális színháznak a Theszpisz kordéin kívül is vol-
tak kezdeményezései, így például a „színházi szombatok” (sabato teatrale), 
melyeket a kisebb városokban szerveztek, olcsóbb matiné jegyekkel. Ezek az 
előadások csak az 1936-os évben mintegy 400.000 munkáshoz és paraszthoz 
jutottak el. További kísérlet, arra, hogy a színház eljusson a „néphez”, a Teatro 
per il Popolo (népszínház) volt, mely egy azonos című propagandakiadvány-
nyal is rendelkezett: Nicola De Pirro írta, d’Amico szerkesztőtársa a „Scenario” 
című színházi folyóiratnál, melyet közösen indítottak, s a későbbiekben De 
Pirro egyedül szerkesztette. Nicola De Pirro a Nemzeti Kultúra Minisztériuma 
Színházi Főigazgatósága vezetője volt, gyakorlatilag a színházpolitika legfőbb 
irányítója. Egyes feltételezések szerint d’Amico későbbi Színházművészeti 
Akadémiájának is hathatós előmozdítója. (A II. világháború utáni politikai 
megegyezések szerint csak a legfontosabb politikai, katonai vezetők ellen foly-
tattak le eljárást, sok más a fasizmus idején komoly állást betöltő kollégájához 
hasonlóan, ő is 1957-ig, nyugdíjazásáig, lényegében megőrízte hivatalát.) 

Másfajta szemlélet érvényesül az ebben a korszakban életre hívott sza-
badtéri játékokra, fesztiválokra s a politikának a színházból kilépő, szakrá-
lis tereken zajló performanszaira is. Nem kell hozzá sok cinizmus, hogy 

223 J. T. Schnapp: Staging fascism, id. mű, 21.
224 Az OND a Opera nazionale dopolavoro, a szabadidő eltöltésének megszervezésére létrehozott 

nagy fasiszta szervezet rövidítése. L. Patricia Gaborik: Lo spettacolo del fascismo, https://www.
academia.edu/3474576/Lo_spettacolo_del_fascismo Utolsó konzultáció: 2015. 10. 28.

225 J. T. Schnapp: Staging fascism, id. mű, 17.
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kimondhassuk, a politika teatralizálásában Olaszország úgyszintén kiemelke-
dőt alkotott, s a modernitás, a tömegkultúra, a modern technika alkalmazását 
céljaikra igen nagy hatásfokkal alkalmazták. 

A Teatro per il Popolo különböző városok igen jelentős terein, műemlé-
keiben (például a görög-római amfiteátrumokban) – Velencében, Firenzében, 
Padovában és más városokban hozott létre nagyszabású színházi előadásokat. 
Külföldi rendezőket is meghívtak ezekhez, mint Reinhardt vagy Copeau, aki-
nek katolikus szellemiségét a szervező, megrendelő d’Amico bizonyosan ér-
tékelte. A kor olasz színházának legismertebb rendezői, mint Tatjana Pavlova 
vagy Guido Salvini szintén rendeztek ezeken az alkalmakon. 1938-ban Hitler 
látogatása alkalmából Firenzében a Giardino di Boboliban két színháztörténe-
ti előadást is rekonstruáltak: egy középkorit és egy XVI. századit. 

De Pirro a szorosan vett színházi események mellett megemlítette könyvé-
ben az egyes városok hagyományos történelmi játékait, mint a gubbiói Festa 
dei Cerit (a gyertyaünnepet) vagy a Palio di Sienát, a sienai lovasversenyt. 226 
Az olasz színházi eseményeket a nemzetközi szakma figyelemmel követte: a 
Société Universelle du Théâtre 1931-es párizsi konferenciáján olyan nagy elis-
meréssel voltak a fasiszta rezsim színházpolitikája iránt, hogy ennek köszön-
hetően rendezhették meg a következő konferenciát Rómában.227 

A tömegszínház propaganda performance-a: a BL 18

A fasizmus idejének egyetlen nagy tömegszínházi előadása, egyben a legismer-
tebb modern színházi kísérlet az 1934-ben, éppen a Volta konferencia évében 
megrendezett BL 18 volt. Az előadás a fasiszta propaganda igényeinek igen 
szemléletes megvalósítása: a színházi előadás szakralizációja, a nagyszabású hős 
alakjának megjelenése (mely hős ráadásul nem személy volt, hanem a modern 
technika egyik nagy vívmánya: a teherautó). Leképezi a rezsim legfőbb mítosza-
it, színházi rítusait, a fasiszta heroizmust. A BL 18 egy korai FIAT teherautó volt, 
amit mind az első világháborúban, mind az azt követő években a fasiszta ro-
hamcsapatok, a „squadristi” szállítására is használtak. Az előadást 1933 végén, 
lényegében a Volta konferenciával egyidőben kezdték el szervezni. Kiinduló-
pontja szintén Mussolini 1933 tavaszi beszéde volt a tömegszínházról a Szerzők 
Egyesületében (SIAE, Società degli Autori), melyben a kormányfő az új eszmék 
jegyében a fasiszta tömegszínház megteremtésének szükségességéről beszélt. 

226 A. Mancini: Tramonto, id. mű, 11–12.
227 Ivi, 12.
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A BL 18-as előadást megalkotó fiatal értelmiségi kör, a színházzal foglalkozó 
vagy inkább csak a színház iránt érdeklődő nyolc szerző és környezete minden 
bizonnyal jól ismerte a külföldi tömegszínházi példákat, valamint az azt megelő-
ző években láthatták a Firenzében rendező Max Reinhardt-ot, valamint Jacques 
Copeau-t. A szakmában különösen ismert volt a szovjet színház, Mejerhold (aki-
nek a polgári színház ellenes nézeteit a hivatalos fasiszta ideológia is osztotta), 
illetve Nyikolaj Jevreinov elméletei és drámái és Vahtangov rendezései. 

Az Európaszerte ismert agit-prop mozgalmak, melyekben amatőr és hiva-
tásos színészek is közreműködtek, nem voltak teljesen ismeretlenek az olasz 
színházi szakmában – az agit-prop mozgalmak baloldalisága azonban szem-
mel láthatóan nem tette lehetővé közelebbi kapcsolatok kiépítését. Minták te-
hát bőséggel voltak, ahogy az Olaszországban elterjedt amatőr mozgalmak 
tagjai is tudhattak hasonlóképpen elterjedt baloldali nyugat-európai társaik-
ról – a weimari Németországban, Franciaországban vagy Angliában. A francia 
színház nem egy jelentős képviselője hitt egy új polgári-model megalkotásának 
lehetőségében, egy színházi forradalomban, a színház népi és szent gyökere-
inek újrafeltalálásában – ez is sokak számára vonzó lehetett az olasz színház-
ban.228 Az építészek tisztában voltak a szovjet színház-építészet eredményeivel 
is. A német színházból elsősorban Piscatort követték figyelemmel, de Kaiser, 
sőt Brecht sem volt ismeretlen. A nagy nemzetközi teoretikusok közül fontos 
kapcsolódási pontokat jelentettek Gordon Craig munkái, aki sokáig élt Firen-
zében, és 1908 és 1929 között ott adta ki angolul a „Mask” című lapját.229

Mussolini maga is ismert több külföldi tömegszínházi kísérletet, így a 
szovjet és a Weimari Köztársaság színházi kezdeményezéseit. 230 A kollektív 
írás, alkotás kérdése úgyszintén benne volt ekkoriban a köztudatban, nem 
egy ötletet, gyakorlatot a szovjet kultúrából, filmből, színházból kölcsönöz-
tek.231 Valentino Bompiani, aki 1930–1935 között több könyvet is kiadott a 
Szovjetúnióról, 1934-ben Gorkijt idézte „A kollektív regény” című vitaindító 
cikkében. Bompiani volt egyébként egyik legfontosabb kiadója a rendkívül 
elismert magyar szerzőknek is, mint Körmendi Ferenc, Márai Sándor, stb. 
A vitában részt vett Massimo Bontempelli, Luigi Chiarini, Körmendi Ferenc 
és Alberto Moravia is. A kérdés fontosságát jelzi, hogy a „Quadrivio”-ban, 
Telesio Interlandi, a nagyhatalmú újságíró folyóiratában is számos cikk 

228 J. T. Schnapp: Staging fascism, id. mű 4.
229 Mellékesen szólva a „Mask”-ban Craig egyik álnevén Pirandellót is alaposan megbírálta, nem 

mintha ehhez hasonló nem fordult volna vele gyakran elő. – Craig a Volta-konferencia idején 
genovai címén volt elérhető, azaz, még Olaszországban lakott.

230 J. T. Schnapp: Staging fascism, id. mű 167, interjú Corrado Sofiával. Sofia elmondása szerint 
Mussolinit Telesio Interlandi ismertette meg ezekkel a kezdeményezésekkel a fasizmus első 
évtizedében, amikoris Interlandi a szovjet színház, irodalom nagy csodálója volt. Bulgakovot 
kívánta például népszerűsíteni, de Mejerhold színházát is nagyra tartotta.

231 Ivi, 170. 



95

jelent meg a kollektív regényről.232 Marinettiék díjat is alapítottak a kollektív 
regényírásra. 

A BL 18 a fiatalok színházi kísérlete volt. Corrado Sofia, egykori résztvevő, 
visszaemlékezése szerint a munkájuk kiindulópontjául szolgáló Mussolini-be-
széd a tömegszínházról a Duce saját élményeihez kötődött: megszokta, hogy 
valahányszor a Palazzo Venezia erkélyére kilépett, órási tömegek éljenezzék, 
ezek a nagy tömegeket megmozgató fasiszta tömeggyűlések jelenthették szá-
mára az általa körvonalazott új színházat. (A Piazza Venezián ráadásul cso-
portvezetők irányították vezényszavakkal a tömeget: Üdvözlés! Kiáltás!)233

A BL 18 a GUF-ból, az egyetemi színjátszásból kiindulva a Littorali di Arte 
e Cultura játékok keretében került megrendezésre. A Littorali az egyetemi fia-
talság előbb sport-, majd később, éppen az 1934-es évvel kezdődően, szellemi 
versenyeit is jelentette. A munkán nyolc szerző kezdett el dolgozni, vállalko-
zásukat feltételezhetően Margherita Sarfatti is támogatta.

A nyolc szerző eléggé sokféle volt, s a későbbiekben különböző utakat járt 
be: Giovanni Poli a GUF főtitkár-helyettese, Alessandro Pavolini,234 a Littorali 
di Arte e Cultura szervezője volt, nemsokára az egyik legnagyobb hatalmú 
politikai vezető vált belőle (testvére, Corrado drámaíró, rendező volt, aki ké-
sőbb Silvio d’Amico mellett dolgozott egy ideig a Színművészeti Akadémián). 
A többiek: Giorgio Venturini, valamint Gherardo Gerardi és Luigi Bonelli ko-
médiaszerzők, Nicola Lisi (író, a mágikus realizmust képviselő novelláknak 
is szerzője),235 Corrado Sofia és Sandro de Feo pedig újságírók, írók voltak. 
Pavolini és Venturini döntése nyomán nem színházi, hanem filmrendezőt kér-
tek fel a színházi rendezésre, s a választás a fiatal, propagandafilmjeivel igen 
sikeres filmrendezőre, Alessandro Blasettire esett, aki a későbbi neorealizmus 
egyik kiemelkedő filmese lett.

Főszereplőnek Blasetti végül egy teherautót tett meg, amely a fasizmus 
születését, győzelmét, majd a békés munkát szimbólizálta. A teherautó, illetve 
az autó jelképe irodalmi művekben is megjelent, sok más, a második futuriz-
mushoz köthető olasz és szovjet mű mellett Mirbeau-nál a 628-E8 a mű címe, 
Bontempelli egyik regényének címe, egy autóra utalva: 522: Egy nap elbeszélése 

232 Pirandello közeli ismerőse, Interlandi, a „Tevere” főszerkesztője, mint már láttuk, igen ellent-
mondásos személyiség volt. Az írónak a fasizmushoz való látványos csatlakozása idején, az ő 
lapjában jelent meg vele interjú, amely nagy vitát is váltott ki, s Pirandello helyesbítésre kény-
szerült, mivel Interlandi némileg eltúlozta a szicíliai szerző fasiszta nézeteit. 

233 J. T. Schnapp: Staging fascism, id. mű, 178.
234 Apja filológus volt, ismert szanszkritkutató, az Akadémia tagja. Alessandro Pavolini művei: 

rövid komédia, Le fatalone 1929, Giro d’Italia, regény 1928, Scomparsa d’Angela, 1940. Ellentmon-
dásos egyéniség: „egyszerre a leggyűlöletesebb és a legműveltebb a fasiszta hierarchák közül”. 
J. T. Schnapp: Staging fascism, id. mű, 172.

235 L. Gianfranco Contini híres válogatásában: Italie magique. Contes surréels modernes, ford. H. 
Breuleux, Paris, Aux Portes de France, 1946, Italia magica. Racconti surreali novecenteschi scelti e 
presentati da Gianfranco Contini, Torino, Einaudi, 1988. 

A TÖMEGSZÍNHÁZ PROPAGANDA PERFORMANCE-A: A BL 18
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volt. –. Különös módon a teherautó volt hivatott a fasizmus „szülőanyja” kép-
zetét hordozni, a BL 18 a FIAT első, automatizált gépsorán tömegméretekben 
gyártott teherautója volt. A teherautó alkalmasnak tűnt a modern mítikus hős 
megteremtésére, s emberközelbe hozására. A gép heroizálása, a modern tech-
nológia éltetése igen jellegzetesen kapcsolódott a fasiszta ideológiához. 

Az előadás három része megannyi korszakot szimbolizált: az I. világhábo-
rú harcait, majd a forradalom, a marcia su Roma idejét (a teherautó a squadristi, 
a fasiszta rohamcsapatok jelképe is lett), végezetül pedig a harmincas évek 
közepét reprezentálta. Ekkorra már a fasiszta forradalom eszméjének népsze-
rűsítése valamelyest alább hagyott, s az újabb kor kihívásainak eszméjébe úgy-
szintén beleillett a teherautó, kitűnően megfelelt a mocsarak lecsapolása, a föl-
dek termővé tétele gondolatkörének is. Emblematikus tárgyként a harcot és a 
technológiát, valamint a modernitást egyaránt reprezentálta. Az elképzelések 
szerint a teherautót emberi tulajdonságokkal ruházták fel: anyai ösztönökkel, 
emberi hangokkal, dalokkal, amelyeket utasai adtak volna elő. Ezeket a terve-
ket Blasetti kevésbé ismerte, hiszen ő csak később kapcsolódott a munkába.236

A teherautónak a szülőanyához képest inkább erőszakos attribútumokat 
tulajdonítottak (így például vad fiatalokat idéztek fel, akik a fasiszta roham-
csapatokkal városrészeket foglaltak el), de beleillett a fasiszta iparosítás és 
modernizáció világába is. Schnapp a BL 18-at éppenséggel a fasizmus kultu-
rális, ideológiai zavarainak emblémájaként értelmezi. A főszereplő teherautó 
eleinte a katonákat ápoló kedves nővér, majd a fasiszta rohamcsapatokban 
harcoló fiatal katonák édesanyja, aki a második rész végén, hősies életét be-
végezve meghal. Ezután lóháton egy acél-ember jelenik meg, s a hangosbe-
mondók Mussolini hangját közvetítik – a nagyszabású hősét, a nép jólétének 
megteremtőjeét. 

Az előadás nagy bukása a fiatal készítők komolyabb színházi tapasztala-
tainak hiányával is magyarázható: annyira ki akarták próbálni a maguk erejét, 
hogy Corrado Sofia, beszámolója szerint az ismert színházi emberek közül 
még az általuk csodált, barátnak tekintett Bontempellit sem jutott eszükbe be-
vonni az előkészületekbe. 

A rendező Blasettinek egyáltalán nem volt színházi tapasztalata. Nagy 
affinitása volt ugyan a technika iránt, s szakmai tudásának megfelelően, 
ahogy az akkoriban a modern színházban gyakran szokás volt (mintegy a mai 
multimediális színházat megelőlegezve), nemcsak a technika vívmányait, de 
a filmet is bevonta az előadásba. Lényegében a leírások alapján feltételezhető, 
hogy éppenséggel az olasz színházi világ hangadó szakemberei véleményével, 
(így a néhány hónappal későbbi Volta konferencia előadásai döntő többségé-
nek preferenciáival is szöges ellentétben), a látvány, a rítus színháza került 
előtérbe. Megalkották a fasizmus (túlontúl is didaktikus) színházi mítoszát.

236 J. T. Schnapp: Staging fascism, id. mű, 175.
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Nagyon alapos munka előzte meg a BL 18 helyszínének kiválasztását is. 
Firenzében, az Arno partján a modernitás minden odavihető eszközét felvo-
nultatták: az új technológiát, a forgószínpadot, a média-reklámot, illetve gépe-
ket, szerkezeteket, amelyek a közönség képzeletét voltak hivatottak felkelteni. 
Az előadás mintegy 3000 főnyi statisztériát szerepeltetett, s a közönség sze-
rencsésen reprezentálta azt a sokszínű „népet”, akiknek a számára a jövendő 
színházát elképzelték – a jövendő tömegszínház elképzelt nézőserege mind 
együtt volt: a fiatalok mellett a firenzei átlagemberek is. A fantasztikus térben, 
az Arno partján, a firenzei Cascine gyönyörű természetes környezetében meg-
rendezett előadást Schnapp a totális színház, az „olasz közélet nagyszabású 
színházzá változtatása” szimbólumaként aposztrofálja.

A vágyott nemzeti hős egy lehetséges változataként a BL 18-assal egy fon-
tos ikont emeltek be a színházba: a híres teherautó a fasiszta squadrizmus egyik 
jelképeként már a huszas években a Fasiszta Párt képeslapján is szerepelt, s a 
rezsim népszerű művésze, Mario Sironi is megfestette.237 A FIAT egyik első 
tömegméretekben gyártott teherautója az I. világháborúban betöltött funkciója 
miatt a fasizmus fontos háborús jelképe is lett, jól illett a fasizmus háborús re-
torikájába. Mindezen túl, összekötő kapcsot jelenthetett az ipar és a mezőgaz-
daság között. Az egyszerű ember hőssé válásán, a kollektivitással való találko-
zásán keresztül megteremtették a tömeghőst a tömegszínház számára. 

Az előadás bukása rendkívül mélyreható nyomokat hagyott a színházi 
szakmában, talán a felfokozott várakozások miatt is. Sokak számára egyene-
sen a tömegszínház eszméjének a bukását is jelentette.238 Talán ezért is nagyon 
gyorsan feledésbe merült. Ideológiai gyökerein túlmenően az előadás sikerte-
lensége is oka lehetett, hogy a második világháború után emléke hosszú időre 
gyakorlatilag kitörlődött az emlékezetből. 239 A nagy kudarchoz, túl azon, hogy 
a fasizmus legortodoxabb retorikáját követte, és annak szimbolikus üzeneteit, 
mítoszait a háború hősiességétől kezdve a forradalmon át a konszolidációig 
igen didaktikus módon fogalmazta meg, talán innovatív ereje is hozzájárult. 
A színházi szakma, ahogy a Volta konferencia bizonyítja, többnyire a szó, az 
irodalmi mű színházában hitt, amelyben a rendező alapvetően a szerző tol-
mácsa. Bizonyára eleve fenntartásokkal fogadták ezt a nagyon másmilyen, 
látványra épülő színházat. A BL 18 színházképe döntően különbözött az ő 
eszményeiktől, ehhez adódtak hozzá az előadás nyilvánvaló hibái. A Volta 
konferencia később arra is rávilágított, hogy az olasz színházi szakma jelentős 
része milyen gyanakvással tekintett a filmre – annak ellenére, hogy ebben az 
időben már sokan, sőt néha ők saját maguk is, tevékenyen működtek a film te-
rületén. Akárhogy is történt, de bizonyára sokaknak a filmrendező Blasettinek 

237 Ivi, 55.
238 Ivi, 180.
239 Ivi, 10.

A TÖMEGSZÍNHÁZ PROPAGANDA PERFORMANCE-A: A BL 18
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színházi rendezőként való debütálásával kapcsolatban is fenntartásai lehettek, 
ezek azonban csak feltételezések.

Formanyelvében a BL 18 merészebb és modernebb (ugyanakkor kidolgo-
zatlanabb is) volt, mint amilyet a kor olasz színházi formanyelve megenge-
dett. Merészség volt előtérbe helyezni egy olyan fiatal generációt, amely még 
nem foglalta el a kultúrában vezető helyeket, miközben mellőzték a színházi 
szakma főszereplőit. Végső soron felvethető, hogy az a kultúrpolitika, mely 
legfeljebb igen óvatos, lassú és moderált változást, igen visszafogott modern-
séget fogadott el a színházban (is), nem tette lehetővé, hogy modernebb, más 
formanyelvet használó, más úton járó színház komoly szerephez juthasson, 
még akkor sem, ha az az ő ideológiájának apoteózisát volt hivatott hirdetni. A 
politikai akarat ez esetben önmagával került szembe.

Tommaso Tittoni elnök beszéde az Olasz 
Királyi Akadémia megalakulása alkalmából



V. EGY EMBLEMATIKUS KONFERENCIA:  
AZ 1934-ES VOLTA KONFERENCIA  
A SZÍNHÁZRÓL. KULTÚRA ÉS POLITIKA,  
AZ OLASZ ÉS A NEMZETKÖZI KULTÚRA  
ÉS POLITIKA TALÁLKOZÁSA 

Előzmények: az Olasz Királyi Akadémia megalapítása

A Mussolini által már 1926 januárjában megalapított, a fasizmus legmagasabb 
presztízsű tudományos és kulturális intézménye, a Reale Accademia d’Italia, az 
Olasz Királyi Akadémia tényleges működését csak 1929-ben kezdte el. Az új intéz-
mény a korábbi autonóm akadémiák felszámolását, a centralizációt, s elsősor-
ban is a nagy liberális akadémiát, az Accademia dei Linceit volt hivatott felváltani, 
s alapításával Mussolini a tudományos-kulturális intézmények fasizálásának lé-
nyeges lépését tette meg. Az 1934-es Volta konferencia szervezésekor hivatalból 
még megkérték mintegy tíz akadémia véleményét a konferencia témájával kap-
csolatban, azonban ekkorra már formálissá vált az akadémiák döntése, olyany-
nyira, hogy a pozitív válasz biztos tudatában küldték el a szervezők levelüket. 

Az Olasz Királyi Akadémia 1929. október 28-i megalakulásáról még néhány 
filmkocka is fennmaradt az Istituto Lucéban, a fasizmus idején létrehozott pro-
pagandaintézményben, melyet Mussolini a rezsim nagyságának dokumentá-
lására hívott életre. Az Akadémia székhelye a csodálatos Farnesina Palota lett.

Az Akadémia célja az olasz intellektuális teljesítmények előmozdítása és koordinálása 
a tudományok, az irodalom és a művészet területén, tisztán megőrizni a nemzeti ka-
rakterét, a fajta tehetségének és hagyományainak megfelelően, s elősegíteni a terjesz-
tését és hatását az állam határain kívül is.240 

Mussolini egy későbbi beszédében fontosnak látta, hogy indokot találjon, mi-
ért tartott az Akadémia alapítása három évig: 

240 Regio Decreto Legge, 1926. január 7., art. II, Arturo Marpicati: L’Accademia d’Italia, A. 
Mondadori Editore, Milano 1934, l. http://www.lincei-celebrazioni.it/i1926i.html Utolsó kon-
zultáció: 2012. 02. 25., idézi M. Ostenc, Cosa fu l’Accademia d’Italia, in: „Nuova Antologia”, n. 
573, 1994, 105–128, 105.
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Meglehetősen hosszú szellemi, politikai és adminisztratív előkészítésre volt szükség 
a Rómához, Olaszországhoz és a fasizmushoz méltó akadémiák, s elsősorban is az 
Akadémia alapításához.241 

Gioacchino Volpe, az Akadémia főtitkára 
tanulmányában aláhúzza, hogy nem öncé-
lú tudományokról vagy művészetekről van 
szó, hanem olyanokról, amelyek „tudatosan 
és szándékosan közvetlenül a Nemzet nagy-
ságának eszközei.” 242

A tudósok, irodalmárok, művészek, épí-
tészek kiválasztottjainak kiváltságok is jár-
tak, többek között az egyetemi professzorok 
legmagasabb kategóriájú kiemelt fizetése – az 
akadémiai dokumentumok tanúsága szerint 
havi 3000 líra (Alessandro d’Amico ugyan 
csak 2000 lírás borítékot emleget Pirandello 
családi költségvetéséből, nem kizárt, hogy a 
levonások után csak annyi maradt). A privi-
légium anyagi előnyeit jelzi, hogy az akkori 
elképzelés szerint havi 100 lírából már meg 
lehetett élni – ez volt a „havi kétszáz pengő 

fixszel, az ember könnyen viccel” olasz megfelelője.
A kormányfő lelki szeme előtt valószínűleg a Francia Akadémia lebegett, 

legalábbis az akadémikusi díszegyenruhák erre engednek következtetni. Az 
akadémikusoknak a „Nagymester” (Grand Ufficiale) s vele az Excellenciás 
cím járt – a hivatalos levelezések mindenütt igen szigorúan használják ezeket 
– így lesz Pirandellóból vagy Marinettiből excellenciás úr.

A korábbi olasz akadémiákkal ellentétben, amelyek a természet- és böl-
csészettudományokat foglalták magukba, az új akadémia négy osztálya kö-
zül egy a fizikai tudományokat (a természettudományokat és a matematikát), 
egy másik a morális tudományokat (elsősorban a történelmet és a jogot), a 
harmadik az irodalmat, a negyedik pedig a művészeteket és az építészetet 
foglalta magában. Így kaphatott egyforma díszegyenruhát Enrico Fermi és 
Filippo Tommaso Marinetti. Az akadémikusok létszámát 60 főben, azaz osztá-
lyonként 15-ben határozták meg, megválasztásuk után már csak az elhunytak 
helyét lehetett betölteni. 

241 Paola Cagiano de Azevedo, Elvira Gerardi szerk.: Reale Accademia d’Italia. Inventario d’Archivio, 
Introduzione, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Dipartimento per i Beni Archivistici e 
Librari, Direzione Generale per gli Archivi, Roma 2005, XI.

242 M. Cioli: Un congresso internazionale, id. mű, 100., idézi G. Volpe: La Reale Accademia d’Italia, in: 
„Popolo d’Italia”, 28 ottobre 1932-X.

Akadémikusi egyenruha
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Az Akadémia többségükben a rezsimhez lojális értelmiségiek gyűjtőhe-
lye lett, akik, egyes kutatók szerint az új értelmiségi típust testesítették meg: a 
„funkcionárius-értelmiségieket”.243 Ez azt jelentette, hogy az értelmiségiek in-
tegrálódtak a rendszerbe, a csoportjukra nagyon is jellemző autonómiájuk azon-
ban erőteljesen redukálódott, vagy legalábbis igen súlyos kompromisszumokra 
kényszerültek. Több kultúrtörténész is rámutatott, hogy az akadémikusok, pri-
vilégiumaikkal együtt is, lényegében tisztviselők lettek az állam szolgálatában, 
akikre politikai és társadalmi feladatok vártak. Kitűnő példa erre az avantgárd, 
polgárpukkasztó Marinetti, akadémikusi díszegyenruhájában. Ünnepélyes al-
kalmakkor a harmincas évek közepétől az akadémikusoknak már egyre inkább 
viselniük kellett egyenruhájukat – az enfant terrible Marinetti már korábban is 
kezdte hordani, igen bizarr a külseje ebben a viseletben. (Persze ez nem is állt 
annyira távol tőle, hiszen számára a költészet tett volt, több háborút is megjárt, 
tehát egyenruhához szokott.) A magyar kortársak meg is említik Marinetti mint 
az olasz avantgárd vezére akadémikusságának paradox voltát.244

A rezsim fokozatos megmerevedésével egyre inkább kötelezővé vált az 
ünnepi alkalmakra a díszegyenruha: míg az 1934-es Volta konferencián még 
csak Marinetti feszít benne az előadókról készült fotókon, az 1936-os konfe-
rencia aktáiban már szinte minden akadémikus díszegyenruhában fényképez-
teti magát, s az ünnepélyes megnyitón is a közönség nagyrésze fasiszta egyen-
ruhában, az akadémikusok akadémikusi díszegyenruhában vannak. 1934-ben 
a Volta konferencián még nem volt megszokott, ezért Bruers alkancellár külön 
foglalkozott az ünnepi öltözet kérdésével, s Marpicati számára készült feljegy-
zése szerint a konferenciameghívókra a következő szöveget kellett volna ten-
niük: „Kötelező megjelenés: frakk, a fasiszták számára: egyenruha.”245

Pirandello egyik leveléből kitűnik, hogy alkalmasint fasiszta egyenru-
hában kellett reprezentálnia: „…reggel 10-kor fekete ingben el kellett men-
nem a Duce ünnepi beszédét meghallgatni a Rendszer 15. Évfordulójának II. 
Naggyűlésén, s így az egész délelőttöm elment.”246 

Az Akadémia dokumentumai arról is szólnak, hogy az akadémikusokat a 
fasizmus kikiáltásának egyik évfordulóján díszőrségbe rendelték ki. Máskor 
kötelezően adakozniuk kellett a fizetésükből. Végeredményben „a Kormányfő 
az Akadémiát olyan intézménynek fogta fel, amelyben a kormány kulturális 
döntéseihez adnak szakértők tanácsot.”247 

243 Mario Isnenghi: Intellettuali militanti e intellettuali funzionari. Appunti sulla cultura fascista, 
Einaudi, Torino 1979.

244 Gáspár Margit: Láthatatlan királyság, id. mű, 229–230.
245 Róma, 1934. szeptember 22. – XII – AAI, Tit. VIII. Busta 22 Fasc. 46/22/131.
246 L. Pirandello: Lettere a Marta Abba, id. mű, 340319, 1113. Pirandello mentegetőzésképpen 

mondja a megkésett válasza miatt: „17-én megkaptam leveled…”
247 P. V. Cannistraro: La fabbrica del consenso, id. mű, 24–25, hivatkozik: Longhi: Funzioni politiche 

dell’Accademia d’Italia, in: „Gerarchia”, V, n. 3, marzo 1926, 150–3. 
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Az akadémikusi jelölések, támogató javaslatok, melyeket minden jelölt 
számára elkészítettek a kollégák, sokat elárulnak az Akadémia légköréről, a 
fasiszta értékekről, a kultúrpolitika értékrendjéről is. Bizonyosan nem volt 
mindegy, hogy az egyes osztályüléseken az akadémikusi címre aspirálót me-
lyik akadémikus jelölte, pontosabban ketten kellett jelölniük. Az ajánlásoknál 
a rezsim jelszavainak megfelelően fontos érdemnek számítottak a hazafias cse-
lekedetek, elsősorban az I. világháború támogatása, katonai tettek, kitünteté-
sek, a „Fiume és Dalmazia feletti győzelem védelme”, azaz az irredentizmus, 
illetve a minél korábbi fasiszta elkötelezettség, esetleg a rohamcsapatokban 
való részvétel, az antikommunizmus: a harc a szocialisták, a kommunisták, 
az anarchisták ellen.248 (Nem véletlen, hogy például egy Mussolinihez írott 
levélben Salvator Gotta arra hivatkozik, „a Società degli Autori vezetőségének 
valamennyi tagja fasiszta (azonban különböző időpontoktól)”.249 Pirandello 
egy névtelenül írott cikkében, melyben a színháztermeket üzemeltető tulajdo-
nost támadja, szintén a tagkönyvek keltezésére hivatkozik: „Paolo Giordani a 
legálságosabb fasiszta. Akkor, amikor én, a Matteotti bűntény után, a tagköny-
vemet kértem, ő éppen eldobta, jelenlétemben hányva szidalmait a rezsimre. 
Most természetesen újra fasiszta.”250 Giordani ellen fontos kifogása az is, hogy 
külföldi műveket hoz be, ráadásul nem csupán franciákat

1929-ben a kormányfő „javaslatára” (valójában döntésére) a király 30 aka-
démikust nevezett ki. Ezeket az első akadémikusokat Mussolini személyesen 
választotta ki. Közöttük volt, mint a nevek jelzik, az olasz kultúra és tudo-
mány több jelentős személyisége, nemzetközi tekintélyek is. Nem csak a terü-
leteik ölelnek fel rendkívül széles spektrumot, hanem a megközelítésmódjaik, 
az általuk képviselt irányzatok is. Pirandellóval, Marinettivel és Mascagnival a 
modernitás bekerült az Akadémiára. Mussolini különböző szempontokat vett 
figyelembe, volt, akinél így kívánta biztosítani a tudós vagy művész lojalitá-
sát, mást jutalmazni kívánt a lojalitásért. Olyanok is helyet foglaltak közöttük, 
akiket Mussolini valamilyen okból ki akart emelni. Néhányan az előbbiekben 
említett akadémikusokon kívül: Enrico Fermi fizikus, Carlo Formichi orienta-
lista, Marcello Piacentini építész, Guido Aristide Sartorio festő. 

A jelöléskor csak részben élveztek előnyt a hithű fasiszták, Mussolini dön-
téseikor különböző szempontokat mérlegelt: a már meghódított hívek várhat-
tak is, kaphattak esetleg más poziciót, míg másokat, valamely kevéssé hithű 
tudóst vagy irodalmárt, művészt esetleg éppen a tagsággal kívánt megtérésre 
bírni. Megint másoknak a kormányfő, nem akadémikusi címet, hanem egyéb 

248 L. Marinetti életrajz is: Convegno, id. mű, 532.
249 A. C. Alberti: Il teatro nel fascismo, id. mű, 179–180, Memoriale di Gotta a Mussolini. Ivrea, 

14 dicembre 1925 [Carteggio Ordinario della Segreteria Particolare del Duce (A.C.S.). Fasc. 
509.734].

250 Ismeretlen magánlevél (valójában Pirandelloé), amely a „Il Corriere del Teatro” 1925. decem-
ber 15-i számában jelent meg. A. C. Alberti: Il teatro nel fascismo, id. mű, 182. Doc. 82.
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magas presztízsű állást ajánlott fel, a maga bonyolult politikai játszmái sze-
rint, mint látni fogjuk Silvio d’Amico esetében is. Érdekes például Pirandello 
kinevezésének indoklása is: 

Egyike a mai Olaszország legnagyobb és legeredetibb íróinak. Művei átjutottak a hatá-
rokon, gyorsan, és érdeklődéssel fogadták őket mindenütt a világon. Hatásos előadá-
sokban jelenítette meg a világháború utáni keserű szellemi problémákat, a művészet 
és különösen a színház már meglévő értékeihez hozzáadta az élet értelmezésének a 
szempontját. Annak ellenére, hogy újító, nagyon is latin és klasszikus, minthogy mű-
vei, bármennyire is forradalmiak tartalmukban, formailag az olasz hagyományokban 
gyökereznek […]251 

A már kinevezett akadémikusok bonyolult választásainak eredményét az Aka-
démia elnöke felterjesztette Mussolininek, aki a jelöltek közül jóváhagyta a ki-
nevezendő akadémikust, azaz a döntés lényegében az ő kezében volt. Az akadé-
mikusokat végül formálisan – Mussolini felterjesztése alapján – a király nevezte 
ki. Evvel kapcsolatban beszédes, ahogy Pirandello egy magánlevelében ír: 

Az utolsó alkalommal, amelyen a Mussolini-díjakról volt szó, nem vettem részt, ha-
sonlóképpen valószínűleg távol maradok az április eleji, 9-i vagy 10-i gyűlésről, 
melyen az új akadémikusok kinevezéséről lesz szó. Az Elnök szervilizmusa miatt a 
részvétel teljesen fölösleges, hiszen ő először elmegy a Kormányfőhöz, megkérdezi 
tőle, milyen neveket látna szívesen, ha rájuk esne a választás. Az Akadémia azokat 
a neveket szavazza meg, amelyeket a Kormányfő látni szeretne. Ha mindössze eny-
nyi a funkciója, akkor egyszerűbb lenne, ha az egészet felszámolnák, és a Kormányfő 
közvetlenül nevezné ki (ahogy valójában teszi is), akit ő akar. Nem mondom, hogy 
rosszul teszi, bizonyára remekül csinálja, de ha már úgyis sok engedelmeskedő van, 
felesleges, hogy én kitegyem magam annak, hogy magányosan kifejtsem a lelkiisme-
retem szerinti ellentétes véleményem. […] Egyelőre ez így működik, szóra sem ér-
demes, még kevésbé érdemes bármit is tenni ellene. Elismerem, igazad van kedves 
Mártám, mint mindig a magatartásom számos hibáját és tévedését illető szemrehá-
nyásaiddal, de mindennek ellenére sem érzem, hogy túlzottan engedelmes lennék.252

A további 30 akadémikus kinevezésével teljes lett a létszám, 60-ra emelkedett, 
ezután már csak az elhúnytak helyére kerültek újabbak. Az irodalmi életből 
többek között Ardengo Soffici, Riccardo Bacchelli, Massimo Bontempelli, 

251 Közli: A. C. Alberti: Il teatro nel fascismo, id. mű, 342., a dokumentum a Presidenza del Consiglio 
dei Ministri (1928–1930) aktái között van, fascicolo 5-1-5499, A.C.S. A szerző jelzi, hogy számos 
Pirandellóval kapcsolatos dokumentum eltűnt az archívumból.

252 A levélben az Akadémiáról szóló fejtegetés apropója egy ismerős, talán Marta Abba orvosa, 
aki Pirandellóhoz fordult, hogy szeretne meghallgatni egy tudományos előadást, amelyre Pi-
randello meghivathatná az Akadémiára. Pirandello levelében elutasítja a segítséget, mondván, 
hogy mivel máskor vannak a tudományos osztály ülései, mint az övéik, évente mindössze egy-
szer-kétszer találkozik velük a közgyűléseken, s így semmit nem tehet. L. Pirandello: Lettere a 
Marta Abba, id. mű, 330316.
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Emilio Cecchi, Giuseppe Ungaretti (1942-től) és Ada Negri, az egyetlen nő 
(1940-ben nevezték ki) lettek akadémikusok. A zeneszerzők között látjuk 
Pietro Mascagnit és Ottorino Respighit.

Az Akadémia első elnöke Tommaso Tittoni volt (1929–1930), őt követte a 
leghosszabb ideig hivatalban lévő elnök, Guglielmo Marconi (1930–1937), rá 
hivatkozik Pirandello a levélben. Marconi ezekben az években az egyik legna-
gyobb presztízsű olasz tudós volt, alakja modellként szolgált az olasz tudo-
mány számára. Marconi kiemelt szerepe egyben azt is jelzi, hogy Mussolini 
megértett valamit a tudományok és az új technológiák fontosságából az „új 
Olaszország” számára, melynek megalkotását küldetésének tudta. Marconit 
tették meg az új feltaláló mintaképévé, mítoszává, a fasizmus által megjöven-
dölt új társadalom hősévé, s ő készen állt e szerep eljátszására. Cserébe teljes 
mértékben megvalósíthatta tudományos terveit a maga és Olaszország javára. 
A tudomány, a technológia és a kultúra útjai az Akadémián keresztül összefo-
nódtak a politikával. Marconi az Akadémia elnökeként a Fasiszta Nagytanács 
tagja is lett, s 1932-ben, amikor Mussolini olyan terveket dédelgetett, hogy eu-
rópai vezető hatalomra tesz szert, a „marcia su Roma”, a fasizmus hatalomra 
jutásának 10. évfordulóján Marconinak titkos feladatként kiadta, hogy tartson 
ünnepi beszédet a világ tudományos és kulturális közvéleménye számára, ter-
mészetesen a nevével fémjelzett rádión keresztül, s éltesse a fasizmust. 

1935-ben egy újabb beszédben Marconi már az olasz nacionalizmust, a 
kolonialista hódításokat éltette, melyeknek célja „elvinni a civilizáció fényét 
az elmaradott és elnyomott törzsek zavaros sötétjébe, ahol boldogan, szaba-
dítójukként fogadják dicső zászlónkat”. Bírálta ugyanakkor a gazdasági és 
pénzügyi szankciókat, melyeket a Népszövetség az olasz imperialista hódítá-
sok miatt készült meghozni.253 1936-tól kezdve az akadémikusok némelyike, 
Marinettihez hasonlóan az olasz kolonializmus frontvonalába került. 

Az elnökön kívül négy alelnök működött, a négy osztály elnökei. A politi-
kai irányítás lényegében a kancellár és az alkancellár kezében volt, a kancellár 
1938-ig Arturo Marpicati volt, az alkancellár s egyben a Volta Alapítvány igaz-
gatója pedig Antonio Bruers. 

A célt, az olasz „géniusz” felmutatását nemzetközi konferenciák meg-
rendezésével, akadémiai együttműködések segítségével, az akadémikusok 
külföldi előadásaival is igyekeztek elérni. Mindez a korra nagyon is jellem-
ző tudományos, kulturális propaganda része volt. Az akadémikusok bel- és 
külföldi előadó körútjait az Akadémia bőkezűen finanszírozta, s az akadémi-
kusok bizonyára szívesen utaztak. Minden egyes alkalommal az Akadémia 
támogatására volt szükségük az útlevelük megszerzéséhez. Marconi 1933-as 
levele Bontempellihez hűen tükrözi a helyzetet: 

253 P. Cagiano De Azevedo, E. Gerardi, szerk.: Reale Accademia D’Italia. Inventario, id. mű, Registri 
dei verbali delle adunanze, n. 3: adunanza del 17 novembre 1935 e Annuario, 1934–1937.
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Tudomásomra jutott, hogy Excellenciád a Külügyminisztérium engedélyével és támo-
gatásával felkérést kapott, hogy a latin-amerikai fontosabb kulturális központokban 
előadás-sorozatot tartson. Engedje meg, hogy kifejezzem örömöm e felkérést illető-
en, mely, ebben biztos vagyok, lehetőséget fog adni az ön számára, hogy a mi olasz 
szívünkhöz oly közelálló földeken megszilárdítsa fiatal irodalmunkat és bemutassa a 
fasiszta ideálokat. Mindez az Akadémiánk dicsőségét is szolgálja. Örömömre szolgál, 
hogy az Olasz Királyi Akadémiát fogja képviselni azokon a különleges alkalmakon, 
amelyek szükségeseknek látszanak Excellenciád és a külképviseletek számára az adott 
dél-amerikai országokban.254

Ismeretes, hogy Marinetti a harmincas évek 
elején akadémikusként többször is meg-
fordult Magyarországon is. A korabeli saj-
tóból kiolvasható, hogy az olasz politikai 
élet jelentős szereplőjeként fogadták, mint 
„Mussolini barátját”. 1931-ben a Magyar Tu-
dományos Akadémián tart a futurizmusról 
előadást, vendéglátója Berzeviczy Albert, az 
Akadémia konzervatív elnöke, a Corvin Má-
tyás Társaság valamint a Kisfaludy Társaság 
elnöke, Olaszország, az olasz kultúra nagy barátja, az 1932-es, Európa című 
római Volta konferencia egyik előadója. A futurizmus vezére önmagához mél-
tóan adta elő a Farkaskutyám szagtájképe, Paesaggio d’odori del mio cane-lupo című 
versét. Gáspár Margit szemléletesen írja le a paradox helyzetet: „Marinetti ebbé 
lényegülten nyüszített, vonított, vakkantgatott, tutult… míg végre, ó boldog-
ság, megtalálta, akit hajszolt, és illatmámortól részegen, tömény gazdiszagot 
szürcsölve, ujjongva csaholta, hogy megvan, megvan, megvan a drága!”255 

Massimo Bontempelli akadémikusként szintén ellátogatott Budapestre. 
A dokumentumokból kitűnik, hogy Marinetti az Irodalmi osztály titkára-

ként meglehetősen sok adminisztratív munkát is végzett, hiszen ülések jegyző-
könyveit kellett vezetnie: ezeket óriási méretű betűivel vetette papírra. (A tit-
kos ülésekre, s ilyenek voltak például az akadémikusok választásai, bizonyára 
nem volt megengedhető holmi gyorsírót beengedni.) Talán a vélt vagy valós 
hatalom, a tisztes honorárium, a kiváltságok kárpótolták ezért. Amikor csak 
módja volt rá, soha nem mulasztotta el felszólalásaiban vagy akár bizottsági el-
nökként, tagként, díjkiosztásokkor, akadémikusi pozicióra pályázó futuristák 

254 AAI, Tit. I. Busta 1 Fasc. 4.
255 Gáspár M.: Láthatatlan királyság, id. mű, 229–230. Az alkalomról l. az Utrechti Egyetemen 2009-

ben tartott előadásomat átdolgozott, nyomtatott formában: Fried Ilona: Marinetti’s Visits to Bu-
dapest, Günter Berghaus (szerk.) International Yearbook of Futurism Studies, De Gruyter, Berlin 
2011, 341–369, l. még Kappanyos András: The reception of Futurism in Nyugat and the Kassák 
Circle of Activists, ivi pp. 110–131. Marinetti 1931-es akadémiai előadásának sajtórecepciójáról 
l. még Dobó Gábor: „A közönség nevet, az elnök komor arccal néz maga elé” F. T. Marinetti előadása 
a Magyar Tudományos Akadémián, „Helikon” 2010/3, 438–446.

Guglielmo Marconi
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támogatásakor, hogy a futurista mozgalom, illetve saját fontosságát hangsúlyoz-
za, a futuristák vezetőjeként aposztrofálja magát, és segítse a többi futuristát.

Marinetti a Pen Club 1932-es budapesti kongresszusán az olasz küldöttség 
vezetője volt. Ez alkalomra vele együtt érkezett Corrado Govoni és Margherita 
Sarfatti is – ekkorra már megjelent Sarfatti Dux című könyve, Kosztolányi De-
zső fordításában, Mussolini előszavával.256 A paradoxonokhoz hozzátartozik, 
hogy miközben budapesti látogatásai alkalmával az itt élő olaszok legelőke-
lőbbjei veszik körül, Marinetti a szinte nyomorgó Scheiber Hugó festőt fedezi 
fel magának mint a futurizmushoz igen közel állót, s hívja meg Rómába, a 
futurista kiállításra – az olasz festők nagy seregszemléjére. Gáspár Margit visz-
szaemlékezései szerint Marinettinek nem csak politikai okai voltak, hogy ide 
látogasson, hanem magánéletiek is, azaz kettejük szerelme. Az írónő felidézi 
a fiatalkori lángolást, betekintést engedve egy rendkívüli ember világába, aki 
éppen rendkívüliségében, önzésében kibírhatatlan, de ugyanakkor súlyos hi-
bái ellenére is igen vonzó és szeretetre méltó. 

Gáspár Margit ironikus és önironikus leírásai jól mutatják Marinetti fana-
tizmusát is. Elbeszélése szerint Marinetti budapesti beszédei, például a Pen 
Club nemzetközi kongresszusán, ahol síkraszállt a kongresszus apolitikus mi-
voltáért (azaz, hogy az írók ne tiltakozhassanak a nácizmus fenyegető réme 
ellen), jól mutatják, hogyan használta fel a politika a kultúrát – Gáspárnak 
ugyanis Marinetti be is vallotta, hogy elutazása előtt Ciano felkérte a hivatalos 
olasz politikai nézetek képviseletére, azaz hogy ne engedje a náci Németor-
szágot elmarasztalni.257 Ismeretes a Pen Club későbbi szakadása, amit ezek a 
komoly viták Budapesten már megelőlegeztek. A Pen Club kongresszusáról 
fennmaradt egy 2006-ban árverésre bocsájtott étlap,258 melyet Marinetti mellett 
Jules Romains, Alexander Roda Roda és Victor Eftimiu írt alá, azaz ők vacso-
ráztak együtt.259 A konferencián egyébként jó barátságban együtt szórakozott 
és szórakoztatta a társaságot Karinthy Frigyes és Marinetti.260

Az Akadémia fontos tevékenységi köre volt a publikációk megjelentetése, 
tudományos kutatások, expedíciók támogatása. Az Akadémia égisze alá tarto-
zott, főleg a harmincas évek második felétől, több új intézet is. A publikációk, a 
konferenciák mellett az Akadémia számos díjat is kiadott: a Mussolini nevével 

256 Margherita Grassini Sarfatti: Mussolini élete. Ford.: Kosztolányi Dezső. Előszóval ellátta Benito 
Mussolini, Kir. M. Egyetemi Nyomda, Budapest 1927.

257 Gáspár M.: Láthatatlan királyság, id. mű, 263.
258 http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=6540&n=migova&blog_cim=Megalakult%20a%20

PEN%20Club 5-10-2007 Utolsó konzultáció: 2014. 01. 02.
259 Sándor Rosenfeld, neves osztrák kritikus (1872–1945), Victor Eftimiu román költő, (1889–1972).
260 Karinthy F. cikkében: Írók egy rakáson. Széljegyzetek a Pen-kongresszushoz, „Pesti Napló”, 1932. 

máj. 22. több írót is megemlít a Pen Club kongresszusának vendégei közül, így Marinettit 
is: „… hadd köszönjem meg itt, utólagosan, […] signore Marinettinek büszke vallomását a 
Velocita-ról és a világ jövőjéről, valamint azt a remek viccet, amit Tihanyban mesélt”, l. Karin-
thy Frigyes: Naplóm, életem, Magvető Kiadó, Budapest 1964, vál. és szerk.: Szalay Károly, 719.
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fémjelzett díjakat, melyeket a „Corriere della Sera” tulajdonosai alapítottak, a 
„Nemzeti Oktatási Minisztérium” díjait, valamint különböző célokból kiadott 
díjakat, mint a Róma-díj, melyet dél-amerikai országok számára alapítottak, a 
futurista művészeti díj, az Umberto Boccioni-díj stb.

Több más intézmény is kiadott kisebb díjakat, ilyen volt a San Remó-i Ka-
szinó díja, mely a kapott koncesszióért cserébe – e koncesszió meglehetősen 
egyedülálló volt a fasizmus idején – számos kulturális eseményt szervezett, 
kulturális támogatásokat nyújtott valamint irodalmi díjat ítélt oda. Ezek zsűri-
jében fontos szerepet kaptak az Akadémia képviselői – Babits Mihály 1938-as 
San Remo-díját feltehetőleg Antonio Widmar közvetítésével Arturo Marpicati 
közbenjárására kapta meg.261

Az 1934-es Volta konferencia dokumentumai alapján világossá válik, hogy 
az Akadémia az előadókat luxus vendéglátásban részesítette (ezáltal is meg-
mutatva saját gazdagságát, s közvetve Olaszország nagyságát). A protokoll-
előadás, D’Annunzio darabja számára még plusz költségvetési támogatásokat 
is biztosítottak, egyrészt Mussolini saját keretéből, másrészt a Korporációs 
Minisztérium, a Korporáció, illetve Ciano is felajánlott 20.000 lírát. A felaján-
lásokat az intézmények vezetői tették, illetve Mussolini kifejezett kérésére is 
adtak vezetők, esetleg cégek támogatásokat. Az ilyenfajta egyszemélyes dön-
téseken nyugvó eseti támogatások gyakorlata természetesen szívességeket és 
korrupciót is jelentett. 

261 Widmar vejének, Tóbiás Áronnak adott interjújában jelöli meg Marpicatit, s bár Widmar 
szavahihetősége gyakran kétségbe vonható, ez esetben a történet hihetőnek tűnik: e szerint 
Marpicati az ő kérésére támogatta Babitsot. Tóbiás Áron Widmar lánya, Karsai Lucia második 
férje volt, az interjú 1969-ben Olaszországban készült Widmarral a két világháború közötti 
magyar kultúráról, Petőfi Irodalmi Múzeum, Hangtár. L. Fried I.: Emlékek városa, id. mű, 238. A 
nagybeteg Babits a díjat még át tudta venni személyesen. A külföldi irodalmároknak szóló díj 
zsűrijében az Akadémia Irodalmi osztályának elnöke, Carlo Formichi mellett Arturo Marpicati 
is benne volt mint az Istituto di Cultura Fascista igazgatója (ekkorra már leváltották az Akadé-
mia kancellári tisztségéből). Koltay-Kastner Jenő, a Római Magyar Intézet igazgatója Babits-
hoz írott levelében Marpicatira mint a Sanremo-díj bíráló bizottságának előadójára hivatkozik, 
aki már a döntést megelőző napon tájékoztatta őt a díj odaítéléséről Babits számára – a levél 
kelte: 1940. február 14. (OSZK Fond III/750). L. Haász Gabriella: Babits Mihály és a San Remo-díj, 
Ph.D. Dolgozat, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, 
Irodalomtudományi Doktori Iskola, Budapest, 2013, 32.

 Nem sokkal Babits díjazása után meglehetős botrány robbant ki a díj körül, mivel részrehajlás-
sal vádolták a zsűrit, s bár inkább a háború miatt, meg is szűntek a díjak. Újabban publikációk 
jelentek meg Olaszországban, melyek a San Remó-i Kaszinót is jelentős korrupcióval vádolják, 
s egyenesen azt állítják, hogy a szerencsejátékokból a legfelső fasiszta vezetés, elsősorban Mus-
solini profitált. San Remo jelentős város volt, amelyben sokféle ember és jelentős gazdasági 
érdekeltségek találkoztak. A fentiek szerint Giacomo Matteotti meggyilkolásának legfőbb oka 
a korrupció elleni parlamenti felszólalása, harca volt. L. Riccardo Mandelli: Al casinò con Mus-
solini. Gioco d’azzardo, massoneria ed esoterismo intorno all’ombra di Matteotti, Lindau, Torino 2012. 
Halála előtt Matteotti éppen Mussolininek az olaj koncessziókról, illetve a szerencsejátékokról 
szóló legújabb törvényerejű rendeleteit vizsgálta. Ismert tény, hogy Matteotti nyilvánosságra 
hozta az amerikai Sinclair Oil olaszországi vesztegetéseit, melyek szálai Mussolinihez is elve-
zettek testvérén, Arnaldón keresztül. Az utóbbi kutatások szerint a cég mintegy 30 millió lírát 
költött vesztegetésre Olaszországban.
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A Fondazione Volta – a Volta Alapítvány – és konferenciái

1929-ben az Edison cég kulcsembere, Giacinto Motta megbízott igazgató262 kez-
deményezte a Volta konferenciák létrehozását és támogatását, s Carlo Feltrinelli, 
az Edison elnöke 8,1 millió lírát ajánlott fel az újonnan létesített Volta Alapítvány 
számára: a jövedelmet fele részben az éves Volta konferenciákra tartalékolták. 
A konferenciákat az Akadémia négy osztálya váltakozva rendezte meg, minden 
második évben a természettudományos osztály, a közbülső évben a másik három 
osztály valamelyikének konferenciája került sorra.263 A Volta Alapítvány jövedel-
mének másik felét díjazásokra, tudósok tanulmányútjaira, ösztöndíjakra és kül-
földi kiküldetésekre költhették, illetve a legfontosabb találmányok elismerésére.

Az akadémikusok a saját osztályuk által szervezett konferencián vettek 
részt, sőt az elvárásoknak megfelően elő is adtak. A Volta Alapítvány a követ-
kező konferenciákat szervezte a fasizmus idején:

1931. október 11–18. 
A Fizika, Matematika és Természettudományos Osztály. 
Téma: Nukleáris fizika 

1932. november 14–20. 
Az Erkölcs és Történelem Tudományok Osztálya. 
Téma: Európa

1933. szeptember 25. – október 1. 
A Fizika, Matematika és Természettudományos Osztály. 
Téma: Az immunológia

1934. október 8–14. 
Az Irodalomtudományi Osztály. 
Téma: A prózai színház

1935. szeptember 30. – október 6. 
A Fizika, Matematika és Természettudományos Osztály. 
Téma: A nagy sebességű repülés

262 Motta az 1934-es konferencia meghívott vendégei között szerepel. Gazdasági jelentőségével 
kapcsolatban l. Luciano Segreto, Giacinto Motta. Un ingegnere alla testa del capitalismo industriale 
italiano.Laterza, Roma–Bari 2004, 309.

263 Carlo Feltrinellit a Volta Alapítvány megbeszéléseire, rendezvényeire meghívták, így a 1934-es 
konferencia megnyitójára is a Capitólium Giulio Cesare termébe. A meghívást el is fogadta, 
így feltételezhetjük, hogy a díszvendégek között nem csak a politikai és kulturális élet fon-
tos személyiségei, hanem a gazdasági élet kiemelkedő alakjai is helyet foglaltak – a gazdaság 
és a politika is szoros kapcsolatokat ápolt egymással. L. a Carlo Formichihez, az Akadémiai 
alelnökéhez intézett, 1934. szeptember 30-án kelt levelét, melyet a Società Italiana Edison di 
Elettricità – Il Presidente fejlécén írt, Tit. VIII. Busta 322, fasc. 46/300.
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1936. október 25–31. 
A Művészeti osztály. 
Téma: Az építészet kapcsolata a képzőművészettel

1937. szeptember 26. – október 2. 
A Fizika, Matematika és Természettudományos Osztály. 
Téma: A táplálkozási ismeretek aktuális kérdései

1938. október 4–11. 
Erkölcs és Történelem Tudományok osztálya. 
Téma: Afrika. A konferencia része volt egy utazás Líbiába. 

(Világos a tudományos indok mögött a friss kolonializmus politikai propa-
gandacélja.)

A további konferenciák a háború miatt elmaradtak. Az olasz politika, tör-
ténelem menetében 1943. július 24–25. vízválasztó volt. A politikai, társa-
dalmi, kulturális élet számos fontos szereplője ezután visszavonult, nem 
folytatta tevékenységét az olasz fasizmus legkegyetlenebb, legsötétebb 
időszakában: a Salói Köztársaság idején. Több prominens fasiszta vezető 
mellett, például a korszak színházi cenzora, Leopoldo Zurlo is befejezte te-
vékenységét 1943-ban. 

Konferencia 1927-ben: Nobel-díjasok Comóban

Az 1927-es kvantumfizikai konferenciát Comóban, Alessandro Volta szülővá-
rosában rendezték, a nagy tekintélyű tudós halálának századik évfordulója 
alkalmából. A nemzetközi konferencia eredetileg Como városának ünnepsége 
lett volna, azonban a politikai hatalom hamarosan felismerte, hogy a konferen-
cia nagy alkalom arra is, hogy a fasiszta rendszer megmutassa érdeklődését a 
tudományok, elsősorban is a kvantummechanika iránt. Az érdeklődés azt az 
általános politikai gyakorlatot tükrözte, mely szerint a nemzetközi konferen-
ciák külpolitikai eszközökként is szolgáltak az európai kormányok számára, 
segítségükre voltak a nemzetközi kapcsolati tőke kialakításában. Különösen 
fontosnak tűnt a részvétel ezeken a nemzetközi kongresszusokon Ausztria és 
Németország számára, az utóbbi elleni bojkott 1926-ban ért véget, így az 1927-
es évet már ki tudta használni nemzetközi kapcsolatok építésére.264

264 M. Cioli: Un congresso internazionale, id. mű, 71. A szerző különösen fontosnak tartja M. 
Herren és S. Zala tanulmányát a témában: Netzwerk internationale Aussenpolitik. Kongresse und 
Organisationen als Instrumente der Schweizerischen Aussenpolitik 1914–1950, (Zürich 2002).

A FONDAZIONE VOLTA – A VOLTA ALAPÍTVÁNY – ÉS KONFERENCIÁI



V. EGY EMBLEMATIKUS KONFERENCIA AZ 1934-ES VOLTA KONFERENCIA110

A konferencián, ellentétben az Olasz Királyi Akadémia későbbi Volta konfe-
renciáival, nem tudunk magyar résztvevőről, aminek indoka az lehet, hogy Ma-
gyarországon nem voltak nemzetközi szinten kiemelkedő kutatások ezen a tudo-
mányterületen. A későbbi konferenciákon a magyar tudomány vagy művészet 
kiemelkedő képviselői mellett (ilyen lesz az immunológiai konferencia) a magyar 
résztvevők között lesznek politikai küldöttek vagy véletlen választottak is. 

A fasiszta hatalom jó lehetőséget látott a kiemelkedő tudományos kon-
ferenciában a világháború miatt félbeszakadt nemzetközi együttműködések 
folytatására, s mint azt az Akadémia céljai között is deklarálták, a tudományok 
fejlődésének demonstrálásán keresztül az új, modern Olaszország imázsának 
erősítését kívánták előmozdítani. Az olasz tudományos eredmények az or-
szág jelentőségét nemzetközi szinten is növelhették, a tudományos eredmé-
nyek felhasználása egyben az ipar és a kutatói műhelyek közötti szorosabb 
együttműködést is segítette. Mindezek miatt az eredetileg Como város által 
szervezett eseményt a politikai centrum egyre erőteljesebben kisajátította.265 

A konferencia szervezésének számos ellentmondására jelen munkámban 
nincs mód kitérni, bár hűen tükrözik a fasizmus centralizációs törekvéseit. 
Tény, hogy a hatalom egyre erőteljesebben törekedett az északi ipari, tudomá-
nyos régiók, helyi centrumok irányításának átvételére, ennek részeként fogha-
tó fel a konferencia irányításának fokozatos központosítása is.266 A nemzetközi 
találkozó alkalmat jelentett a nagy nemzeti mítoszok élesztésére is, egyrészt 
a tudomány múltjának tiszteletén, másrészt a preferált történelmi múlt, a 
Risorgimento hős-kultuszán, a haza atyjainak mítoszán keresztül. Szerencsés 
egybeesés volt, hogy az olasz múlt nagyjait Alessandro Voltán keresztül is 
közvetlenül az olasz tudomány jelenéhez lehetett kapcsolni: a Volta–Marconi 
imázs az olasz nemzeti identitás erősítését szolgálta, illetve Olaszország nagy-
hatalmi ambícióit is támogatni remélték általa. 

Az eredetileg helyi kezdeményezésű konferencia elnökéül végül a Nobel-
díjas Guglielmo Marconit nevezték ki, s a kor legnagyobb tudósai vettek rajta 
részt. A konferencia további különlegessége volt, hogy a világon elsőként köz-
vetítette teljes egészében a rádió, a felfedezőjeként tisztelt Marconi dicsőségé-
re. Az előkészítő bizottság állította össze a meghívottak névsorát. Elnöke nem 
kisebb tudós, mint Quirino Majorana volt, a Nemzetközi Fizikus Konferencia 
megválasztott elnöke. 

A konferenciát tevékenyen segítették mind az előkészítésben, mind a 
konferencián való részvétellel az ekkor még tudományos rangot képviselő 
tudományos társaságok, amelyek a következő években, éppen az Olasz Kirá-
lyi Akadémia létrehozásával, fokozatosan háttérbe szorultak. A tudományos 

265 Ivi, 89.
266 L. Perangelo Schiera: Tra fisica e politica: Un caso locale di rilievo internazionale, in: A. Gamba e P. 

Schiera: Fascismo, id. mű, 23–24. 
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teljesítmények fontosságának felismerése már a XIX. századi európai államok-
ra jellemző, amelyek egyre nagyobb szerepet tulajdonítottak a modern fejlő-
désben a tudományoknak. Ez az eszmeiség jellemezte a posztunitárius olasz 
liberalizmust is, teljes kibontakoztatására azonban nem került sor. A fasizmus 
kihasználta a lehetőséget, hogy a nagy mítoszain keresztül a Risorgimento be-
teljesítését hirdesse. 

„A modernitás része volt a mitikus gondolkodás megszilárdulása – a Ge-
orge Sorel-i (sorelliánus) értelemben – a tömegekkel kapcsolatos politikában, 
s modernista volt a történelem mítikus felhasználása is, valamint a tömegek 
mozgósításának hagyománya, a politika-vallás megalapítása.”267

A konferencia az elért eredmények kirakataként szolgált, ahogy Majorana 
megnyító beszédében kijelentette: 

Messieurs les Congressistes – jelentette ki franciául Majorana – (...) Ha olaszországi tar-
tózkodásuk nem győzné meg önöket, hogy tudományos laboratóriumaink gazdagsá-
gukban a legjelentősebbek színvonalán állnak, amelyeket csak az Alpokon innen és az 
óceánon túl létre lehetett hozni, látni fogják, hogy mi olaszok minden jószándékunkkal 
azon igyekszünk, hogy minél erőteljesebben együttműködjünk önökkel.268 

A konferenciára 61 tudós érkezett 14 ország képviseletében, közöttük tizenegy 
Nobel-díjas. A jelenlévők megoszlása országonként: két osztrák, egy kanadai, 
két dán (egyikük, Niels Henrik David Bohr, 1922-es Nobel-díjas), öt francia, ti-
zenegy német (többek között James Franck, 1925-ös Nobel-díjas, Max Theodor 
Felix von Laue, 1914-es Nobel-díjas, Max Karl Ernst Ludwig Planck, 1918-as 
Nobel-díjas), két indiai, öt angol (köztük Francis William Lawrence Sir Bragg, 
1915-ös Nobel-díjas, Ernest Rutherford, 1908-as kémiai Nobel-díjas), tizenhét 
olasz (Guglielmo Marconi, 1909-es Nobel-díjas), három holland (közöttük 
Hendrik Antoon Lorentz és Pieter Zeeman, 1902-es Nobel-díjas), két orosz, két 
spanyol, nyolc Egyesült Állomokbeli (közöttük Arthur Holly Compton, 1927-
es Nobel-díjas és Robert Andrew Millikan, 1923-as Nobel-díjas) és egy svájci. 
A konferencia a kvantummechanikával foglalkozott, s Niels Bohr, előadásával 
kezdődött, A kvantumelmélet és az elméleti atomfizika legújabb eredményei címmel, 
melynek vitájában Max Born, Hendrik Anthony Kramers, Werner Heisenberg, 
Enrico Fermi és Wolfgang Pauli vett részt.

„A comói kongresszus – írta a »Frankfurter Zeitung Handelsblatt« – a szó 
legigazabb értelmében nemzetközi kongresszus volt. (...) A Comói-tónál el-

267 M. Cioli: Un congresso, id. mű, 74, hivatkozik: E. Gentile, Le origini dell’ideologia fascista 1918–
1925, Bologna, 1996, 40, R. Bodei, Destini personali. L’eta della colonizzazione delle coscienze, Mila-
no, 2003, elsősorban 209–248.

268 Idézi M. Cioli, Un congresso id. mű, 74.
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terülő festői kisváros bizonyosan még soha nem látott vendégül falai között 
ilyen válogatott nemzetközi tudós társaságot.”269

A konferencia megrendezésében igen komoly szerepet játszottak az észa-
ki elektromos cégek nagyiparosai, akik már a kezdetektől fogva gazdasági 
segítséget kívántak nyújtani az ünnepséghez, illetve a kormány számára az 
elektromosság területén kutatási beruházásokhoz is. A konferencia óriási si-
kere megmutatta azt a nagy presztízslehetőséget, amelyet egy ehhez hasonló 
nemzetközi konferencia teremthetett. Végső soron példájával elöljárt az akkor 
még csak elviekben megalapított Olasz Királyi Akadémia évente megrende-
zendő nagy nemzetközi tudományos konferenciái számára. 

A fizika tudományának kiemelt fontosságát jelzi, hogy az első Volta kon-
ferencia 1931-ben az atommagfizika témájában került megrendezésre, a nem-
zetközi hírű olasz tudós, Enrico Fermi elnökletével.

Az 1932-es „Európa” Volta Konferencia: politika a színfalak mögött

Az 1932-es második konferencia megrendezésére Mussolini határozott óhajára 
került sor, s fontosságát jelzi, hogy november 14-én a Capitóliumon a megnyi-
tón a kormányfő maga elnökölt. A Morál és Történeti Osztály nagy gonddal 
készítette elő a kiemelt politikai jelentőségű eseményt, a témaválasztáshoz a 
marcia su Roma tizedik évfordulója szolgáltatott ürügyet. Ezt az alkalmat kí-
vánta Mussolini felhasználni hatalmi tervei megvalósításának előkészítésére. 
Az évfordulót sokféle módon, többek között a nagyszabású „Fasiszta forrada-
lom kiállításá”-val, (Mostra della Rivoluzione fascista) is celebrálták, amely 1932. 
október 28. és 1934. október 28. között két álló éven keresztül fogadta a közönsé-
get a római Palazzo delle Esposizioniban. A több mint 4 millió látogató száma is 
jelzi az esemény politikai súlyát – a részben futurista építészek, művészek által 
készített díszletek beteljesítették a rezsim szakralizációját: a kiállítás csúcspont-
ját jelentő teremben szinte oltárképpé varázsolták a fasizmus szimbólumait. 

A konferencia elnökéül Vittorio Scialoja minisztert, Mussolini jó emberét, a 
Lincei Akadémia elnökét kérték fel, jóllehet, ekkor már megkezdődött az aka-
démia teljes ellehetetlenítése. A Királyi Akadémiát Marconi elnök képviselte. 
A titkár Francesco Orestano, az osztály titkára volt, a szervezőbizottság tagjai 
között Gioacchino Volpe, az Akadémia főtitkára is szerepelt. A Mussolini kor-
mány miniszterei, államtitkárhelyettesei mellett a legfontosabb fasiszta veze-
tők java része reprezentált a konferencián: Luigi Federzoni, a Szenátus elnöke 

269 M. Cioli, Un congresso id. mű, 74.
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(az egyik legfontosabb hatalmi tényező),270 Giovanni Giurati, a Képviselő-
ház elnöke, Achille Starace, a Fasiszta Párt főtitkára, Mussolini legközelebbi 
bizalmasai: Federzoni és Scialoja mellett Francesco Coppola, Alfredo Rocco, 
Alberto De Stefani és Francesco Orestano.271

A konferencia lényegében a fasiszta rezsim harmincas évek elején kialakí-
tott „új európai rend” tervezetének égisze alatt került megrendezésre, s dek-
larált célja az európai válság megoldásának előmozdítása volt. Mussolini a 
válságból a kivezető utat a kapitalizmust és a szocializmust egyaránt megha-
ladó fasizmusban jelölte meg, melyet immár a világ élvonalában tudott, nem 
kizárólag olasz jelenségként, hanem a „fasizmus évszázadát” prognosztizál-
ta.272 Mint egy 1930-as beszédében kijelentette: 

… a fasizmus, mint eszme, elmélet, megvalósítás, univerzális: olasz a maga különös 
intézményeiben, univerzális szellemében, és ez nem lehet másként. A szellem termé-
szeténél fogva univerzális. Ezért megjósolhatjuk a fasiszta Európát, amelynek intéz-
ményeit a fasizmus tételei és gyakorlata inspirálja. Egy olyan Európát tehát, amely 
a fasizmus szellemében oldja meg a modern állam, a XX. századi állam problémáját, 
amely alaposan különbözik az 1789-ben létező államoktól és azoktól, amelyek azt kö-
vetően keletkeztek. A fasizmus ma választ ad az univerzális jellegű igényekre. Valóban 
megoldja az állam és az egyén, az állam és a csoportok, a csoportok és a szervezett 
csoportok közötti hármas problémát.273 

A fasiszta Olaszország az „új európai rend” eszméjével a nemzetek „hierarchiá- 
jára” építve, a fasiszta állam elhivatottságát közvetítette a külföld felé, hogy a 
maga totalitárius és illiberális eszméi alapján az I. világháború után létrejött 
egyensúlyt megváltoztassa. Az ideológia, mely ennek az időszaknak a politi-
kai aspirációit tükrözi, egyrészt az európai országok közötti kapcsolatrend-
szer újraszabályozását célozta, másrészről hangsúlyt fektetett az Európa és a 
többi kontinens közötti befolyási övezetek felülvizsgálatára is, előrevetítve a 
fasiszta rezsim későbbi imperialista törekvéseit.274 

Ebben az összefüggésben, valamint a Jugoszláviához való viszonyban ér-
demes vizsgálni a Duna menti régióhoz való közeledést, amely figyelembe 
vette a magyar kormány revizionista törekvéseit, s az 1927-es magyar – olasz 

270 Silvio d’Amicónak nacionalista korszakában igen meghitt, jó kapcsolata volt Federzonival. L. 
A. Mancini: Tramonto, id. mű 31. Kapcsolatukon keresztül jól látható, hogyan fonódik össze a 
politikai és a kulturális hatalom …

271 Bővebben l. Monica Fioravanzo, Mussolini, il fascismo e l’„idea dell’Europa”. Alle origini di un 
dibattito, „Italia Contemporanea”, 2011, fasc. 262. FrancoAngeli, 22.

272 Ormos M.: Mussolini, id. mű, 329.
273 Ivi.
274 Monica Fioravanzo, Mussolini, il fascismo e l’„idea dell’Europa”. Alle origini di un dibattito, „Italia 
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barátsági és együttműködési szerződést is eredményezte.275 A Kulturális és 
Vallásügyi miniszter, Klebelsberg Kunó 1927 márciusában írta alá a kulturá-
lis–oktatási egyezményt, Bethlen István miniszterelnök pedig 1927 április 5-én 
a barátsági, békéltető eljárási és választott bírósági szerződést.

Ennek az olasz külpolitikai programnak a keretében zajlott a Volta kon-
ferencia, melynek kimondatlan, de világos célja az olasz vezető szerep meg-
teremtésének előkészítése volt az új európai rendszerben. Az olasz szellemi 
program alapja a „hierarchia, a fegyelem és a népek engedelmessége” volt.276 
Ebben az időszakban a fasizmusnak még számos híve volt nemcsak Olaszor-
szágon belül, de nemzetközi szinten is akadtak egyes politikai és kulturális 
körök, melyek támogatták. „Mussolini újfajta politikusi imázsában erősnek 
és energikusnak látszott, olyannak, aki a tömegek szívére is tud hatni, úgy 
tűnt, Olaszország számára jó megoldást kínál, talán egyenesen egész Európa 
számára követendő mintákat. Mindenesetre ő maga ilyet kívánt ajánlani.”277A 
fasiszta hatalom Olaszország politikai „misszióját” kulturális küldetéstudattal 
is elegyítette, s imázsteremtésében a Római Birodalomtól eredeztetett mítoszai 
mellett a fasizmus más jól bevált szólamai is nyomon követhetőek, mint az 
Coppola akadémikus beszédéből is látható:

Róma, eleget téve évezredes hivatásának, ahogy már tette a görög gondolkodással, a 
keresztény hittel és a középkor elején a formátlan barbár tömeggel is, a világban fel-
törő sötét, felforgató erőket renddé és organikus építő formává transzformálja. Olyan 
formává, melyet a Római Birodalom épített fel, majd utána a Katolikus Egyház, aztán 
a reneszánsz. Negyedik alkalommal is elindítja, hogy megmentse a civilizációt, újraal-
kossa azt saját maga és Európa, azaz a világ számára.278

A konferencia témája szerint, Olaszország nacionalista nagyhatalmi ambíció-
inak egyelőre szelíd előkészítéseképpen, Európa történetét kívánta fölvázolni 
az I. világháború végétől a gazdasági világválságig, illetve a nyugat-európai 
kultúra kapcsolatát főleg az amerikai és a muzulmán világgal. 

A szervezés kezdetén Európát és az Egyesült Államokat a legmagasabb 
szinten reprezentáló politikusokat, közgazdászokat (például a modern mak-
rogazdasági elméletek egyik megalkotóját, John Maynard Keynest) próbálták 
meghívni. Az Akadémia fontos politikai találkozójához azonban az európai és 

275 Ormos Mária: Bethlen és a Duce. A magyar miniszterelnök találkozói Mussolinival, Rubicon 2011, 
9–10, Romsics Ignác: Bethlen István, Osiris Kiadó, 2005.

276 Orano beszédét idézi M. Fioravanzo, Mussolini, il fascismo e l’„idea dell’Europa”, id. mű,, 21.
277 Simona Giustibelli, L’Europa nella riflessione del convegno della Fondazione Volta (Roma, 16–20 

novembre 1932). „Dimensioni e problemi della ricerca storica”, 2002, fasc. 1, 182.
278 Francesco Coppola: La crisi dell’Europa, in: Convegno di Scienze Morali e Storiche. Novembre 1932 

– XI, Tema: L’Europa, Reale Accademia d’Italia, Fondazione Alessandro Volta, Roma 1933 – XI, 
254, idézi M. Fioravanzo, Mussolini, id. mű, 21.
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az amerikai politikai, gazdasági, tudományos élet vezető képviselőinek több-
sége nem kívánt asszisztálni, s udvariasan visszautasította a meghívást, így 
Winston Churchill, Neville Chamberlain is. Ahogy a meghívásokat csak egyre 
alacsonyabb presztizsű külföldi vendégek fogadják el, egyre reményteleneb-
bé válik a konferencia eredetileg tervezett hatásának elérése. Ezt jelzi csekély 
mértékű nemzetközi visszhangja is.

A vendégek között – politikusok, diplomaták, történészek, közgazdászok – 
a legkülönbözőbb felfogásúak, indíttatásúak voltak jelen, a liberális demokra-
ta közgazdász, Henry Bérenger, nagykövet, francia szenátor, a Népszövetség 
francia képviselője, az angol Christopher Dawson, Alfred Weber közgazdász, 
Csehszlovákiából F. Weyr, vagy Ausztriából Stefan Zweig. A német résztve-
vők névsora hűen tükrözi a náci párt erősödését, az idők átmeneti jellegét: 
Hermann Göring mellett ott van a hirhedett náci ideológus, Alfred Rosenberg, 
aki ellentétben az olasz hatalmi törekvésekkel, egy új német hegemónia ideo-
lógiáját rajzolja fel, egy rasszista európai dominanciát. 279

Döbbenetes és szívszorító elolvasni az egyes dokumentumokat, de a kon-
ferencia-kötetek sem kevésbé érdekes olvasmányok. A kiadványok szerkezete 
utal a nekik tulajdonított diplomáciai jelentőségre: két vaskos kötet az erede-
ti nyelveken, illetve az olasz előadások francia nyelvű fordításával. (A többi 
konferencia egy-egy kötetben jelent meg.) Később külön kiadásra került az 
előadások anyaga olasz nyelven egy kötetben.

Az olasz előadók száma igen magas, aránytalanul több, mint a későbbi hu-
mán konferenciák esetében. Stefan Zweig hozzászólásának szomorú érdekes-
sége, hogy szekciójának elnöke nem más volt, mint a Reichstag frissen megvá-
lasztott elnöke: Hermann Göring. A kötet tanúsága szerint az elnök nem fűzött 
semmiféle megjegyzést a felolvasottakhoz, és lévén ez a szekció utolsó előadása, 
utána berekesztette az ülést. A dokumentumokból világossá válik, hogy Zweig 
maga nem vett részt a konferencián, előadását elküldte, talán mert előre értesült 
a szekció összetételéről. Az előadás méltó a nagy humanista osztrák íróhoz, ér-
telmiségihez. Kétezer éves európai kultúráról ír, s kifejezi véleményét, hogy a 
kultúrának és a nevelésnek a jelen helyzet megváltoztatását kellene szolgálnia, 
így például a történelem tanításának helyét célszerű volna, ha a kultúra törté-
netéé venné át. Befejeződött a háború, de a gyűlöletre nevelt emberek azt a nem 
normális helyzetet tanulták meg, melyben az egyik ember megöli a másikat. Az 
oktatást nem lenne szabad a hazafias büszkeségre nevelés eszközének tekinte-
ni, hanem egy közös európai patriotizmusénak; a különböző ellenségeskedések 
és harcok helyett a közös tudomány és kultúra történetét kellene tanítani.

Mint jelzi, a fiatalok ismerik a csatákat, de senki nem ismeri az első vasút-
vonal tervezőjének nevét. A történelem tanulása során ahelyett, hogy ki tette 

279 Az Akadémián a többi reflexió között megőrízték a Völkische Beobachterben közölt cikkét, mely-
ben beszámolt a konferenciáról.
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tönkre a másikat és hogyan, avval kellene fog-
lalkozni, hogy melyik ország hogyan tudta 
gazdagítani a másikat vagy az egész emberi-
séget. Nem könnyű a fenti célokat megvalósí-
tani, de a fiatalok nevelésén keresztül kellene 
kezdeni, utazások segítségével, hogy jobban 
megismerjék egymást, nem csak érett kor-
ban, hanem már fiatal kortól kezdve a népek 
közötti együttműködésben. Európai szintű 
híreket, információkat kellene terjeszteni, és 
fontos volna egy közös európai jogrend is, 
azon keresztül büntetni is lehetne, ha egyén 
vagy csoport, esetleg nemzet tisztességén 
csorbát ejtenének. Ilyen módon a hazugságo-
kat is meg lehetne szüntetni. Az értelmiségiek 
feladata, hogy a fiatalok számára modelt ad-
janak, megmutassák, hogyan lehet az ellen-
ségeskedéseket megszüntetni és érvényre jut-
tatni az egész európai kultúra alkotó erőit.280

Egyes szélsőséges fasiszta körök Zweig 
meghívását kísérő 1932-es tiltakozása miatt 
a szervezők két évvel később Mussolinihez 
fordulnak, hogy személyesen támogassa  
Zweig részvételét. Mussolini engedélyezi 
a meghívást – Zweig azonban ismét távol 
marad, a levelezésből is nyomon követhető, 
hogy Ausztria német megszállását előre lát-
va, már készül az emigrációba, részben már 
Angliában él, s előadást sem küld. 

Az 1932-es konferencia rendezésébe be-
vonják a diplomáciai testületeket is, ezt a 
későbbiek során is megteszik. A megnyitón 

megjelenik Mussolini is. A külföldi résztvevők részéről a zárás a korelnök, a 86 
éves gróf Apponyi Albert tiszte lesz. (A korábbi miniszter, politikus tanulmá-
nya megjelenését már nem érhette meg: 1933-ban, nem sokkal a konferencia-
kötet kiadása előtt meghalt). 281 Magyar részről rajta kívül még két résztvevő 
volt: Berzeviczy Albert, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a hivatalos 
kultúrpolitika egyik kulcsembere és Hantos Elemér, a híres közgazdász, pénz-
ügyi szakember, egyetemi tanár, a Népszövetség közgazdasági bizottságának 

280 Relazione di Stefan Zweig, Sesta seduta, Convegno di scienze morali e storiche, id. mű, 399–410.
281 Apponyival kapcsolatban l. A béke kálváriaútján. Apponyi Albert Gróf, „Rubicon”, 2014. 6.

Az 1932-es Volta konferencia  
Európáról: Zweig szekciója

Galeazzo Ciano levele Arturo Marpicatinak:  
a Duce jóváhagyja Stefan Zweig meghívását  

a konferenciára.
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szakértője, akit élénken foglalkoztatott a közép-európai országok gazdasá-
gi egyesítése.282 A meghívást elutasítók között szerepel Klebelsberg Kunó, 
aki elfoglaltságaira hivatkozva nem vett részt a konferencián.283 Berzeviczy 
Albert előadásában jelezte azokat a fontosabb kulturális, oktatási lépéseket, 
melyeket a magyar politika az igazságtalan trianoni béke miatti veszteségek 
ellensúlyozására tett az azután eltelt években, így a Szegedi, illetve a Pécsi 
Egyetem alapítását, melyekkel a Kolozsvári valamint a Pozsonyi Egyetem 
hiányát kívánta ellensúlyozni. Berzeviczy a nagy európai szellemi örökség 
továbbvitele mellett érvelt .284 Apponyi Albert ehhez az előadáshoz csatlako-
zott, s a Népszövetség munkájának további előmozdítása érdekében a béke-
kötés felülvizsgálatának szükségességét jelölte meg.285

Hantos a páneurópai eszme jegyében az európai gazdasági unió fontos-
ságát emelte ki előadásában, melyhez csatolta A. Briandnak a Népszövetség 
1929-es közgyűlésén elhangzott beszédét, illetve 1930-as memorandumát az 
európai gazdasági unió szükségességéről, s az európai államok erre adott vá-
laszait.286

A szervezők által deklarált emelkedett szellemi, etikai és történelmi kül-
detéstudat ellenére a külföldi sajtó komoly fenntartásokkal viseltetett a kon-
ferencia iránt. A téma mögött felsejlettek a harmincas évek Európájának nö-
vekvő nacionalista, imperialista, autoritáriánus törekvései közepette a fasiszta 
rendszer igényei is a hegemóniára.

A konferencia hatását tekintve az Accademia dei Lincei egy aláírás 
nélküli dokumentumra hivatkozik, amelyet az alkancellárnak, Antonio 
Bruers-nek tulajdonítanak, s amelyet a Reale Accademia d’Italia elnökének 
címeztek. Az irat a konferencia külföldi sajtóvisszhangjával foglalkozik. A 
mérleg állítása szerint több külföldi recenzió arra enged következtetni, hogy 
az olasz „nemzeti kultúra legmagasabb intézménye” nem önálló, hanem a 
fasiszta rezsim szolgálatában álló szervezet, illetve annak külföldi propa-
gandaszerve. Az Európa konferencia ezek szerint a fasiszta rendszer ide-
ológiájának, politikájának közvetítője volt. Ennek a kedvezőtlen imázsnak 
a folyományaként az Akadémia könnyen elveszítheti presztízsét és tekin-
télyét. A dokumentum arra a következtetésre jut, hogy szerencsésebb lett 
volna más, talán gyakorlatiasabb vagy gazdasági jellegű témát választani az 
erőteljesen politikai jellegű helyett.287

282 Németh István: Hantos Elemér közép-európai alternatívája az 1920–1930-as években, Grotius, 2011. 
09. 12., http://www.grotius.hu/publ/displ.asp?id=JVUECH Utolsó konzultáció: 2015. 12. 05.)

283 Convegno di scienze morali e storiche, id. mű, 40.
284 Ivi, 158–165.
285 Ivi, 606–609, hozzászólása a zárszóhoz a külföldi résztvevők nevében, 698.
286 Ivi, I. kötet 567–588, II. kötet 274–285.
287 Roma, 8 Marzo 1933 – XI, http://celebrazioni/Lincei/
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VI. SZÍNHÁZ AZ AKADÉMIÁN:  
A KÉSZÜLŐDÉS A SZÍNFALAK MÖGÖTT

Az 1934-es konferencia létrejötte és kutatásának kérdései 

A Volta Alapítvány évente megrendezett konferenciáinak sorozatában a szín-
házról szóló volt a negyedik, s az első, amelyet az Irodalmi Osztály szerve-
zett; az 1932-es, nyíltan politikai célzatú Európa konferencia után (a közbül-
ső 1933-as a természettudományi osztály immunológiai konferenciája volt) a 
deklaráció szerint nem politikai célú humán konferencia. (Ez a hivatalos ál-
lítás csak látszólag felelt meg a valóságnak.) Utólag megállapítható, hogy az 
Irodalmi Osztálynak fennállása során ezt az egyetlen konferenciát volt módja 
megrendezni. Pirandello egyik unokája, Maria Luisa Aguirre D’Amico vissza-
emlékezése szerint a prózai színház témáját maga Mussolini választotta.288 Ha 
1933–34-ben a kormányfő ezt a területet találta megvitatandónak, az a színház 
fontosságát bizonyítja a kulturális diplomácia szempontjából. 

A konferencia ideje Olaszország és Európa történelme szempontjából egy-
aránt nehéz időszak. A harmincas évek olasz és nemzetközi színházi világának 
összejövetele egyben a kor problémáinak, kultúrának és hatalomnak is talál-
kozási pontját jelenti. A konferencia emblematikusnak tekinthető: Mussolini 
fasiszta rendszere ekkor már 12 éve van hatalmon, Hitler 1933-ban került ha-
talomra, a Szovjetunióban már folynak, ha még nem teljes brutalitásukban is, 
a sztálini tisztogatások. A konferencia még viszonylag kiegyensúlyozott poli-
tikai légkörben zajlik, s ez meglátszik a szervezés körülményein, a meghívott 
celebritásokon, illetve a végül a konferencián ténylegesen résztvevő külföldi 
vendégek névsorán is, akik szinte egész Európából érkeznek, miközben az Egye-
sült Államokból a kezdeti próbálkozások ellenére, végül nem találnak előadót.

Az Akadémia tevékenységének kezdetekor az olasz külpolitika, Dino 
Grandi külügyminiszternek köszönhetően (1929–1932) meglehetősen „pa-
cifista” volt, arra törekedett, hogy a Népszövetségen keresztül segítse a le-

288 Album Pirandello, Maria Luisa Aguirre D’Amico életrajzi tanulmányával és a képekhez közölt 
megjegyzéseivel, a képek Maria Luisa Aguirre D’Amico, Eileen Romano és Virginia Semproni 
ikonográfiai kutatásai alapján kerültek közlésre, Vincenzo Consolo bevezetőjével, Arnoldo 
Mondadori Editore, Milano, 1992, 288. A kiadvány műfajánál fogva csak általános bibliográfiai 
adatokat közöl, nem jelzi az egyes információk forrásait. A tanulmány tévesen az Accademia 
dei Linceire hivatkozik mint a konferencia szervezőjére. 
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szerelést.289 Grandi leváltása után Mussolini egészen 1936-ig, Galeazzo Ciano 
kinevezéséig (aki azután 1943. július 15-ig maradt miniszter) maga töltötte be 
a hivatalt, s megváltoztatta a külpolitikai irányvonalat. 1933–34-ben Olaszor-
szág még az európai békét előmozdító nemzetközi egyezmények közremű-
ködője volt, így például a Patto dei Quattro, a Négyek szövetségének tagja 
Franciaországgal, Németországgal és Nagy-Britanniával. Ugyanakkor a Szov-
jetunióval meg nem támadási szerződést írt alá.

1934 tavaszán a Római szerződés (Olaszország, Ausztria és Magyarország 
között) a Duna menti térség megerősítését célozta Németország ellenében. 

Ennek részét képezte Olaszország felajánlása, hogy né-
met támadás esetén Ausztria számára katonai támogatást 
nyújt. 1934-ben történt Mussolini első személyes megbe-
szélése Hitlerrel Velencében, amely azonban a két ország 
kapcsolatában feszültségeket hozott. Dolfuss osztrák 
kancellár meggyilkolása ugyanaz év július 25-én szintén 
Olaszország ellenében is történt. A merénylet világossá 
tette Németország igényeit Ausztria vonatkozásában, s az 
Anschluss tervét.

A politikai légkör változásait, a totalitárius berendez-
kedés fokozatos, egyre teljesebb kiépülését jelzik az 1934-
es színházi és az 1936-os következő humán (képzőművé-
szeti-építészeti) konferencia közötti különbségek is. Míg 
az 1934-es konferencia közvetlenül Mussolini felügyelete 
alatt zajlik, a 36-os idejére már egy lényegesen szélesebb 

spektrumú bürokratikus apparátus épül ki, s az utasítások, visszacsatolások 
bonyolultabbak, a kontroll intézményesített, kevésbé kézi vezérlésű, olajozot-
tabban működik. Az Akadémia mozgástere egyértelműen szűkül, már nem 
továbbíthatja közvetlenül a meghívásokat az előadók felé, hanem kizárólag 
a diplomáciai testület közvetítésével léphet. „Nem vagyunk abban a helyzet-
ben, hogy közvetlenül írhassunk a meghívottaknak, hiszen nem tudhatjuk, 
hogy valaki esetleg mindössze azért nem válaszolt nekünk, mert a követségek 
nem találták megfelelőnek, hogy átadják neki meghívásunkat”290 – panaszolja 
Marpicati kancellár. Az időközben megváltozott nemzetközi politikai kons-
telláció hatására Mussolini már távolról sem tulajdonít akkora fontosságot a 
kulturális konferenciának, mint két évvel korábban.

1934-ben még összekötő kapocs volt a fasizmus, a nácizmus és a kommuniz-
mus között a közös ellenségkép, a kapitalizmus. A konferencia résztvevőinek 

289 Enrica Costa Bona: La Società delle Nazioni nella politica estera italiana: una nota bibliografica, in: 
L’Italia e le organizzazioni internazionali. Diplomazia multilaterale del Novecento, szerk.: Luciano 
Tosi, prefazione di Francesco Paolo Fulci, CEDAM, Padova 1999.

290 Marpicati a Ministero degli Affari Esterihez, Commendatore Tommaso Bertelènek címezve, 
1936. július 21-i dátummal, AAI, Tit. VIII. Busta 328 fasc. 46/12.

A konferenciáról szóló egyik  
archívumi dosszié
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kiválasztásakor figyelembe veszik, hogy az olasz politika elveti ugyan a bolse-
vizmust, de a Szovjetunióval elfogadható külpolitikai kapcsolatai vannak, Ju-
goszláviával szemben ellenséges, Ausztriát viszont támogatja Németországgal 
szemben, s ezért ellenzi az Anschlusst. Ugyanakkor a konferencia rendezői arra 
kényszerülnek, hogy teljes mértékben elfogadják a német diplomácia igényeit. 
1934-ben Németországban már folyik a zsidóüldözés, a kultúrában pedig a harc 
a „degenerált művészet” ellen. Ausztria még független. A totalitarizmusok még 
nem mutatkoznak meg teljes valójukban. 1934-ben a totalitárius intézményrend-
szer Olaszországban még nem szilárdult meg teljesen, az értelmiségiek bizonyos 
autonómiával rendelkeznek, bár a kevés elszántan antifasiszta értelmiségit, po-
litikust már döntően kiszorították a közéletből és a kultúrából. Ennek ellenére a 
kultúra számos területe bizonyos mértékig nyitott. 1934-ben a színház ugyan a 
korábban felsorolt nagy változások ellenére is fontos szerepet tölt be a kulturális 
életben, de egyre sürgetőbbekké válnak számára a strukturális reformok. 

A színház társadalomra gyakorolt hatásába vetett hit, meggyőződés ekkor 
még része a politikai elit küldetéstudatának – láttuk, milyen elterjedt közöt-
tük a színház, a drámaírás iránti érdeklődés Mussolinitől kezdve Alessandro 
Pavoliniig. Utóbbi a fasiszta rohamcsapatok harcosa, s a Fasiszta Párt firen-
zei főtitkáraként nem csak a már idézett 18 BL előadás szervezője, hanem a 
Maggio Musicale Fiorentino, a mindmáig létező kulturális fesztivál előmozdí-
tója. 1939–43 között a Nemzeti Kultúra minisztere, 1943-tól a Salói Köztársa-
ság Fasiszta Pártjának főtitkára, a legutolsó időkig rettegett vezető, rendíthe-
tetlen harcos a náci Németország oldalán.291 

A politikai tömeggyűlések, a felvonulások látvány- és dramaturgiai szer-
kezetére, a politika színházi performance jellegére már a rendkívül intelligens 
Silvio d’Amico is rámutatott előadásában a Volta konferencián. Egy amerikai 
újságíróra hivatkozott, aki felhívta a figyelmet a mindennapi római élet spek-
tákulumaira:

A templomok, a katakombák, a vízvezetékek, a sírok és a többi művészeti emlék nem 
csak a külföldiek számára bírnak színházi élvezettel, hanem a benszülöttek számára is, 
akik szemlátomást nagyon élvezik ezeket. És nem csupán antik spektákulumokról van 
szó. A modernek is csodálatra méltóan veszik fel velük a versenyt. A fasiszták remek 
építészek: az új sportfórumuk, a műhelyeik, teljes városok, melyek a Pontine mocsa-
rak lecsapolásával nagy területeket nyertek vissza, az ország társadalmi fejlődésének 
drámai lépéseit jelentik.

Mint látható, ezen az úton messzire lehet jutni. És ha azt kívánnánk bizonyítani, 
hogy a „színház” általánosságban, vagy, ahogy ma hívják, a „tömegszínház” egysze-

291 A firenzei Fasiszta Párt titkáraként a Firenzét a tengerparttal összekötő autósztráda valamint a 
modern pályaudvar, a Santa Maria Novella megépítésének előmozdítója. Részt vett Mussolini 
szökésében, a partizánok vele együtt fogták el, s Dongóban őt is kivégezték. 

AZ 1934-ES KONFERENCIA LÉTREJÖTTE ÉS KUTATÁSÁNAK KÉRDÉSEI 
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rűen valamiféle magasztos üzenet kinyilvánítása egy résztvevő tömeg számára, mi 
más lenne autentikusabb „színház”, mint a Piazza Venezián összegyűlt népé, amikor 
Mussolini beszél hozzájuk erkélyéről?292

Annak ellenére, hogy a felszínen a Volta konferencia politikamentesnek 
mondta magát, a háttérben nem csak politikai kontroll volt felette, hanem a 
rendezők maguk is egyes esetekben öncenzúrát alkalmaztak, hogy elkerüljék 
a kellemetlen összetűzéseket. Másrészről viszont a politikai hatalom védelmét 
is kihasználták, például a sajtó, illetve a színházi világban ellentétes érdeke-
ket képviselő csoportok bírálataival, támadásaival szemben – nagyrészt éppen 
ezek voltak a sajtótámadások hátterében is. A politikai kontroll még nem tűnt 
számukra fojtogatónak, gyakran észre sem vették.

A konferencia története szemléletesen mutatja be a totalitarizmus és a 
modernitás problematikáját a harmincas évek olasz színházán keresztül, kul-
túra és politika viszonyát, az értelmiségiek, elsősorban a drámaírók, színházi 
szakemberek helyzetét. Középpontjában a színházi válság okai és megoldá-
sának lehetőségei állnak. Előtérbe kerülnek a dráma és a színház társadalmi 
és kultúrtörténeti viszonyrendszerei, a dráma és a színházművészet kapcso-
lata, a színház és a film valamint a rádió és a sport viszonyulása a közönség, 
a tömegkultúra szempontjából, a modern technika és a színház, a színházi 
tér megváltozása, a színházépítészet feladatai, az állandó állami színház lét-
rehozása kapcsán az állami szerepvállalás szükségessége és indokai. Főleg ez 
utóbbi kérdéskör veti fel a dráma és a színház autonómiájával vagy tömeg-
színházzá, a hatalom szolgálatába szegődve propagandaeszközzé válásával 
összefüggő dilemmákat.

1934 után Európa nagy változásokon megy keresztül, ezek a tragédia előtti 
utolsó pillanatok: a közelgő tragédia megváltoztatja majd a világot, az egész 
európai kultúrát. Olaszországban ezekben az években a politika igazi pro-
pagandaeszközként a filmet fogja felhasználni. Így hozzák létre 1937-ben a 
Cinecittàt, ahol útjára indul az a filmes generáció is, mely főleg a háború után 
nemzetközi ranggal képviseli az olasz neorealista filmet. 

Fontosnak tartották azonban, s a politika igyekezett is felhasználni saját di-
csőségére a kulturális diplomáciában az olasz társulatok külföldi turnéit – láttuk 
már Pirandelló, hasonlóképpen Ettore Petrolini vagy Anton Giulio Bragaglia 
előadásait.293 Másrészről az olasz társulatok külföldi és a külföldi társulatok 
olasz turnéi valóban nyitottá tették az olasz színházi életet, az ekkoriban induló 
számos fesztivál, a klasszikus drámák előadásai a rezsim dicsőségére váltak, 
akárcsak a nyári előadások. Az antik színházak újrafelfedezése, a klasszikus 

292 Il Teatro e lo Stato, in: Convegno, id. mű, 314.
293 G. Pedullà: Il teatro, id. mű, 2° ed. Titivillus, 204–265, Alessandro Tinterri, Arlecchino a Palazzo 

Venezia: momenti di teatro nell’Italia degli anni Trenta, Morlacchi Editore, Perugia 2009.
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és a történelmi drámák előadásai jól illettek a fasizmus identitásképző míto-
szához is: „Mussolini saját rendszere mítoszát kívánta erősíteni, a klasszikus 
görögség és Róma kulturális és politikai dicsőségének legitim és ideológiai 
folytatójaként”294 Az ókori terek hozzájárultak ahhoz a szinte vallásos, miszti-
kus élményhez, amelyről d’Amico beszélt később előadásában a konferencián.

A konferencia szervezése, előadásai, miközben betekintést engednek az 
olasz és a nemzetközi színházi életbe, túl is mutatnak a szorosan vett témá-
kon, rálátást nyújtanak egy korszak kultúrájára, színház és politika, kultúra 
és politika kölcsönhatásaira. Feltárul egy struktúra, melyben a felszín mögött 
többnyire más, a kimondottól jelentősen eltérő, nehezen megragadható, meg-
fogalmazható, de rendkívül erőteljesen ható, bonyolult viszonyrendszerek 
működnek.

A színházak társadalmi küldetése nem csupán elméleti megközelítéseket 
jelentett, hanem a politikai hatalomhoz való viszonyban számos gyakorlati 
kérdést is felvetett a színházak fenntartását, a szubvenciókat, az állami szub-
venciók szükségességét, lehetőségét, feltételeit illetően. Mivel ez utóbbiak 
meghatározták a társulatok mozgásterét, működését, alapvető szakmai, hatal-
mi kérdéssé is váltak, ami a totalitárius rendszerben a szakmai és a politikai 
világ összefonódásának irányában hatott. Tekintettel a nemzetközi dimenzió-
ra, a meghívások, azok elfogadása, illetve elutasítása az olasz és a nemzetközi 
színház kapcsolatát is szemléltetik, illetve a külföldi értelmiségiek viszonyu-
lását az olasz kultúrához, a politikai rendszerhez.

A konferencia szervezésének fennmaradt dokumentumai megvilágítják 
a színfalak mögötti szakmai, politikai és személyes egyeztetések és döntések 
okait és lefolyását. A dokumentumokból jól láthatóan a háttérben a politika 
hol nyíltan, hol burkoltan beleszól a kultúrába. A levelezések, feljegyzések 
bepillantást engednek az Akadémia hierarchiájába, működésébe, a feladat-
megosztásokba, a hatalommal, a politikával való kapcsolataiba, végső soron a 
kultúrpolitikába, Mussolininek a kultúrához, a kultúra prominens képviselői-
hez való viszonyulásába. A meghívottak válaszai, a válaszokból levonható kö-
vetkeztetések saját országaikról is sokatmondóak. Nagy különbségek vannak 
a tervezett konferencia, a meghívandó vendégek listái s a megvalósított kon-
ferencia és résztvevői között; ennek okai politikaiak, elsősorban nemzetközi 
vonatkozásúak, illetve döntően az egyes meghívottak országait érintőek. Fel-
tétlenül tanulságos a d’Amico által eltervezett konferenciát összehasonlítani 
a végül megrendezésre került eseménnyel. A „színházi lobbi” mindenesetre 
erős volt, az Irodalmi Osztálynak több, az olasz színházi életben meghatározó 
szerepet betöltő író-drámaíró és drámatudós, rendező tagja is volt, mint Piran-
dello, Bontempelli, Marinetti, Romagnoli.

294 L. Doug Thompson: The Organisation, Fascistisation and Management of Theatre in Italy, 1925–1943, in: 
Fascism and Theatre, szerk.: Günter Berghaus, Berghahn Books, Providence, Oxford 1996, 106.
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Pirandello hatásköre szakmai kérdésekre terjedt ki, s megfelelő akadémiai 
felügyelet mellett intézkedhetett: döntéseit első szinten a rendezvényt köz-
vetlenül felügyelő alkancellárral kellett egyeztetnie, vitásabb kérdésekben a 
kancellárral vagy az osztályelnökkel. Önállóan a rendelkezésre álló nagy ösz-
szegek ellenére semmiféle pénzügyben nem rendelkezhetett. A nemzetközi 
rendezvény elnökének lenni azonban rang volt, melyet az Akadémia Piran-
dello Nobel-díjra jelölésében is kiemelt, másrészről az ő neve is jól jött a rezsim 
presztízsének növeléséhez, kultúrpolitikája nemzetközi legitimációjához. 
Pirandello mellett a titkár a másik fontos akadémikus, az Irodalmi Osztály 
titkára, Marinetti lett, akinek megbízatása a szervezés során inkább formális-
nak bizonyult, tekintettel arra, hogy a Pirandello asszisztenseként kinevezett, 
de lényegében főszereplő Silvio d’Amico irányította az előkészületeket. An-
nál jelentősebben szerepelt később a futurizmus feje – szokásához híven – a 
konferencia nyilvánossága előtt. Röviddel az októberi rendezvény után adták 
hírül Stockholmban Pirandello Nobel-díját, s december legelején adták azt át. 
A dokumentumok alapján megállapítható, hogy az író jelölését 1934-ben az 
Akadémia nem csak formálisan, hanem informális csatornákon keresztül is 
próbálta támogatni.295 (Pirandello már korábban is számított a díjra, 1926-ban 
azonban nem kis bosszúságára a rezsim Grazia Deleddát támogatta – a szárd 
írónő világirodalmi rangban valóban nem hasonlítható szicíliai társához.)

A konferencián elhangzó előadások valamint a viták rövidített és szerkesz-
tett változatai a konferenciakötetben jelentek meg, s jól szemléltetik a szak-
mai vitákat, a belső hatalmi harcokat, melyeknek elemzése a kor dráma- és 
színházesztétikai megközelítésein túlmenően megvilágítja a színház helyzetét 
is. A szervezés majdnem egy éve alatt különböző politikai és szakmai érdekek 
kerülnek felszínre, belső összefonódások, ellentétek, viták, lényegében a fa-
siszta kulturális élet egy fontos szegmensének működésére irányítva a figyel-
met. Ashley Dukes a konferenciáról szóló recenziójában utal az előadásoknak 
helyet adó csodálatos Palazzo Farnese már önmagában is meglévő teatralitásá-
ra. A dokumentumok bepillantást engednek az előadás színfalai mögé, s ami 
ott történik, nem kevésbé érdekes és fontos, mint maga az „előadás”. A drámá-
ról, a színházról szóló Volta konferencia szervezése, színhelye, illetve lebonyo-
lítása a témához illően teátrális volt, a szépséges Farnesina palota freskókkal 
ékesített nagytermében látszat és valóság, mint sokszor máskor is a fasizmus 
kultúrpolitikájában, szimbolikus politizálásában, időnként összemosódott. 

A politikai „megrendelés” miatt igen fontossá vált az imázsteremtés, hi-
szen ha Mussolini célja az „olasz géniusz” felmutatása volt, s a szakma általa 
remélt az államtól fokozott anyagi támogatást, tőle remélte állami színház(ak) 

295 Ilona Fried, Pirandello Accademico, „Pirandelliana. Rivista internazionale di studi e documenti”, 
numero speciale per i 60 anni di Michael Rössner, direttore L. Rino Caputo, Fabrizio Serra 
editore, Pisa–Roma, Volume 7, 2013, 95–104.
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létrehozását, akkor a konferenciának mindenképpen ezt kellett alátámaszta-
nia. Mussolini a polgár- és értelmiségellenes kampányok dacára, illetve rész-
ben ezek ellensúlyozására, fontosnak tartotta az olasz kultúra nemzetközi 
terjesztését, valamint prominens értelmiségiek, művészek megnyerését (ter-
mészetesen tevékenységük megfelelő korlátok közé szorításával). A nemzet-
közi színházi konferencia a színház helyzetén keresztül mutatja meg kultúra 
és diktatúra viszonyát, az értelmiségiek autonómiájának lehetőségeit, határait, 
korlátait, függésüket a hatalomtól, kiváltságaikat és ugyanakkor hozzájárulá-
sukat a hatalom fenntartásához. A színház, mely a mindenkori társadalommal 
szoros viszonyban van, talán mélyebben hordozta a totalitarizmus rendszeré-
nek nyomait, mint az irodalom. A politikai rendszer által létrehozott és mű-
ködtetett kifejezetten politikai, propagandaszínházi mozgalmak mellett foly-
tatódott ugyan a politikától függetlenebb színházi élet is, a politika azonban 
éppen ezekben az években igyekezett egyre nagyobb mértékben beavatkozni 
a „polgári színházba”. Tágabb értelemben, az 1934-es konferencia bepillantást 
engedhet egy korszak kultúrájába, egy olyan korszakéba, melyet nem sokkal 
később egy világégés, nagy nemzeti, emberi, kulturális tragédiák követtek. A 
szűkebben vett színházi szakmai kérdések nem választhatóak el a hatalomhoz 
való viszonytól, a politika kérdéseitől. 

A Volta konferencia szervezői együttműködtek a politikával, melytől – 
paradox módon – a csekélynek tűnő korlátozás mellett védelmet és segítsé-
get is vártak és kaptak. Ugyanakkor a konferencián és a konferencián kívül a 
szervező akadémikusok, értelmiségiek szellemi autonómiájuk megőrzésére, a 
hatalomtól való valamelyes távoságtartásra is törekedtek. 

A szervezés háttérdokumentumai és a megjelent konferenciakötet

Az Accademia dei Lincei történeti archívumában három nagy irattartó doboz 
foglalja magában a konferencia dokumentumait. Az első a témákat, illetve az 
akadémiai funkcionáriusok valamint a fő szervezők dokumentumait tartal-
mazza: így Bruers alkancellár, Formichi alelnök, Pirandello valamint Marpicati 
dokumentumait. Itt olvashatóak az ülések anyagai, a résztvevők listái, a kor-
mányfővel történt megbeszélések meghívói,296 javaslatok a meghívásokra, 
az akadémikusoknak kiküldött tájékoztatások, az utazásokkal kapcsolatos 
adminisztráció, a Sajtó és Propaganda államtitkárhelyettes anyaga, az újság-
írók, a témában megkeresett akadémiákkal, az olasz és a külföldi diplomáciai 

296 Maguknak a megbeszéléseknek a dokumentumai hiányoznak, feltételezhetően eredetileg sem 
készültek ilyenek az Akadémián.
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képviseletekkel való levelezés, a meghívot-
tak listái, a tolmácsok, fordítók anyaga. A 
következő doboz az olasz valamint a kül-
földi meghívottakkal folytatott levelezés, 
illetve a válasz nélkül maradt vagy negatív 
választ kapott meghívások gyűjteménye; az 
olasz és külföldi előadók valamint Massimo 
Bontempelli és Silvio d’Amico levelezése. 

A harmadik doboz tartalma: Marinetti, 
Paolo Milano, Ojetti, Romagnoli, a hallgató-
ság dokumentumai, a sajtónyilatkozatok, az 
ülésekről készült összefoglalók, újságkivá-
gások gyűjteménye. Végül a köszönetek, a 
Iorio leánya díszelőadásával kapcsolatos leve-
lezés, D’Annunzio és Pirandello levelezése, 
fotók találhatók. 

Az irattárban fennmaradt számos más, 
általam kutatott, az Akadémiával, akadémi-
kusokkal kapcsolatos dokumentum, mint 
például az akadémikusi jelölések, az aján-
lások, az akadémikusok egyéb adatai, pub-

likációi, a róluk szóló jelentések a konferenciával kapcsolatos sok adatot is 
kiegészítik, tágabb összefüggésekbe helyezik.

A dokumentumok között különböző típusú anyagok vannak: levelek, le-
iratok, jegyzőkönyvek, körlevelek, táviratok, kérelmek, listák, beszédek, ta-
nulmányok, fényképek, újságcikkek. A rendelkezésre álló dokumentumok 
bizonyosan nem teljesek, vannak hiányzó láncszemek, azonban még így, némi 
hiányossággal is rendkívül érdekes és gazdag anyagot jelentenek. A levelek 
– különböző regisztereken, a szervezők egymás közti viszonyrendszere, illet-
ve a külső kapcsolataik függvényében – formailag is különbözőek, közülük 
számos kézírásos, főleg a belső használatra készültek, mások gépírásos má-
solatok – egyeseknél a levél írója vagy címzettje nem teljesen egyértelmű. A 
konferenciával kapcsolatos levéltári dokumentumok további kisebb, de fontos 
része – elsősorban Silvio d’Amico levelei, illetve a hozzá érkezett levelek közül 
néhány – a Museo Biblioteca dell’Attore di Genova archívumában van, Silvio 
d’Amico hagyatékában, s valamelyest kiegészíti a római dokumentumokat. 

A konferencia szervezőivel kapcsolatos további dokumentumok az olasz 
állami levéltárban, Rómában, az Archivio Centrale dello Statóban találhatóak. 
A budapesti Pen Club archívuma Filippo Tommaso Marinettinek a budapesti 
Pen Club kongresszuson elhangzott felszólalásainak jegyzőkönyveit őrzi. A 
Iorio leánya előadásával kapcsolatos D’Annunzio anyagot a Gardone di Rivierán 
található egykori D’Annunzio villa archívumában őrzik, ott rendezték meg azt 

A Volta konferencia a prózai színházról 
előadásait tartalmazó kötet
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a kiállítást is, amely elsősorban Giorgio De 
Chiricónak az alkalomra készített díszlet- és 
jelmezterveit tárta a közönség elé. 

Az 1934-es Convegno Volta előadásai-
nak egy első változata, az előzetesen leadott 
szövegekből készült kötet – megvolt az Or-
szágos Széchényi Könyvtárban, de jelenleg 
sajnos fellelhetetlen, s még az Accademia dei 
Lincei könyvtárában sincs meg – belső ter-
jesztésben még a konferencia előtt megjelent, 
feltehetőleg kizárólag az előadók kaptak be-
lőle, és bizonyára nagyon limitált példány-
számban adták ki. (Az Országos Széchényi 
Könyvtárban lévő példány talán a résztvevő 
Herczeg Ferenc vagy Németh Antal hagyaté-
kából került oda, azonban első konzultációm 
óta elkeveredhetett, nem sikerült újra megta-
lálnom). A végleges kötet egy évvel később, 
1935-ben jelent meg. Ennek elején az elnök-
ség tagjai, Guglielmo Marconi, az Akadémia 
elnöke, Carlo Formichi, az Irodalmi Osztály 
Elnöke, Luigi Pirandello, a Konferencia el-
nöke és Filippo Tommaso Marinetti, a konfe-
rencia titkára szerepel. Felsorolják a meghí-
vottakat, illetve a résztvevőket, s közlik azon 
meghívottak leveleinek részletét, táviratait, 
akik nem vettek részt a konferencián, de ki-
mentették magukat, megindokolták távol-
maradásukat. Az ünnepélyes megnyitó be-
szédeket a szekciók sorrendjében követik az 
előadások, viták szövegei eredeti nyelven – s 
az előző kötethez képest nem csupán olasz, 
hanem francia nyelvű rezümék is. A viták rövidítve olvashatóak, és nyilván-
valóan csak a fontosnak tartott hozzászólásokat közölték, szerkesztett válto-
zatban, ami alkalmasint némi kozmetikázást is jelentett.297 

A résztvevők között tehát három kategória látható: az előadók és ülés-el-
nökök, azok a résztvevők, akik hivatalos meghívást kaptak, de nem adtak elő, 
illetve a hallgatóság, akik szintén feltehettek kérdéseket, de adataik természe-
tesen nem kerültek be a kötetbe. Érdekes fejezet található még a kötet végén 

297 J. T. Schnapp: Staging fascism, id. mű: Corrado Sofia interjújában elmondja, hogy a viták során 
kétszer is hozzászólt, ezt azonban nem közölték le a kötetben. 

Marinetti akadémikusi ajánlása Massimo 
Bontempelli számára (1. és 4. oldal)
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minden egyes résztvevő fényképével, illetve 
rövid életrajzi adataival – ezeket az illetők 
minden bizonnyal maguk állították össze. A 
konferencia valamennyi hivatalos résztvevő-
je szerepel ezeken az oldalakon, azok is, akik 
nem voltak jelen, de elküldték előadásaikat 
(Copeau, Hauptmann). 

A kötet az Akadémia kiadásában je-
lent meg, külön sorozatban, amelyben a 
Convegno Volta többi kötetét is kiadták 
(nagyrészt hasonló szerkezetben): Fondazione 
Alessandro Volta, Atti dei Convegni. A gondos 
kiadásra és persze az érdeklődésre is jellem-
ző, hogy még ma is árusítják ennek a soro-
zatnak megmaradt példányait az Akadémia 
könyvesboltjában. 

A szervezés háttere: kultúra és politika 

A színházi konferencia szervezése során, az 
„Európa” konferencia tanulságait levonva az 
Akadémia vigyázott arra, hogy a látszatok 
szintjén távol tartsa magát a politikától. Igaz, 
a valóságban, ahogy a korszak mindent át-
politizált, ez a konferencia sem maradhatott 
mentes a politikai hatásoktól, összefonódá-
soktól. A színház válsága mint kiindulópont 
nem egyszerűen az olasz színházra vonatko-
zott, hanem nemzetközi szintű problémaként 
lehetett értelmezni. A XX. század első évtize-
deiben a színház helyzetének, funkciójának 

radikális változását az olasz szakma döntően gazdasági kérdésként fogta fel, 
melyet a tömegtársadalom kulturális átrendeződése hozott magával, bár nem 
használták a tömegtársadalom kifejezést, hanem lényegében a film terjedésével 
indokolták a színházi bevételek csökkenését. A bevételek statisztikái szerint a 
színház vesztett korábbi pozíciójából és közönségéből, erre kívánt a szakma vá-
laszt adni. A válasz már a konferencia előtt borítékolható volt, a konferencia te-
matikája mellett erre utal a témák kiválasztása, strukturálása: mindvégig szem 
előtt tartva a politikai konszenzust is, melyet meg kívántak szerezni, nem is 

Hauptmann elfogadja a meghívást  
a konferenciára

Copeau halasztást kér hozzászólása 
elküldéséhez



129

tehettek volna másképpen. Szükségük volt Mussolini érdeklődésére, támoga-
tásának megnyerésére, ha a válságból való egyetlen kivezető útként a politikai 
támogatást, illetve azon keresztül az állami szubvenciót látták elérhetőnek, az 
állandó állami színházak létrehozását célozták meg. Ebben a kísérletben osz-
toztak az Akadémia vezetői, elsősorban is Carlo Formichi, az Irodalmi Osztály 
elnöke, az Akadémia alelnöke (mint arra üdvözlő beszédében is rámutatott), a 
konferenciát szervező akadémikusok valamint a közreműködő Silvio d’Amico, 
aki talán Pirandello kérésére kaphatta a főszervező szerepét.

A magas presztízsű nemzetközi szakmai közönség emelte az olasz színház 
tekintélyét, másrészt példával szolgált a színházzal kapcsolatos állami szerep-
vállalás mibenlétének elemzéséhez az egyes országok gyakorlata alapján. A 
pazar vendéglátásért hálából a jelenlévők hirdethették az olasz színház nagy-
ságát. Azét a színházét, melyet – a konferencia díszelőadását leszámítva (ez 
azonban szakmai szempontból nem volt lényeges esemény) – az adott pilla-
natban a valóságban nem láthattak, hiszen 1934 októberében éppen nem volt 
valamirevaló előadás az örök városban Ettore Petrolini, a nagy komikus szín-
házán kívül, mint ezt Gordon Craig ki is emeli beszámolójában.298

Az Irodalmi Osztály, miután az 1933. november 9-i ülésén elfogadta a 
konferencia témáját, kijelölte a szervezőbizottságot. Az elnökségre Pirandellót 
kérte fel. „A november 9-i ülésen az Osztály egy bizottságot nevezett ki, amely 
Bontempelli, Bertoni,299 Marinetti, Ojetti,300 Panzini,301 Romagnoli kollégákból 
áll, avval a megbízással, hogy megszerkessze a témákat a Konferencia előadá-
saihoz és a meghívandó résztvevők listáit: ezeket a listákat az Osztály január 
13-i ülésén nyújtsák be elfogadásra.

Az ön ide vonatkozó javaslatai és észrevételei igen értékesek lesznek, ép-
pen ezért kívánatos közreműködése az említett ülésen.”302 

A bizottságban az akadémikusok közül valamennyi színházzal kapcsolat-
ban álló személy benne volt, mellettük írók, kritikusok. A szervezés és a kon-
ferencia üléseinek során lényegében csak a drámaírók és a színházi rendező 
Ettore Romagnoli kaptak szerepet. Valószínű, hogy a befolyásos újságíró, Ojetti 
vagy mások is közreműködtek azonban a konferencia ismertetésében, a konfe-
rencia sajtójának irányításában. A szervezőknek nem kellett a meghívásoknál 
politikai tiltásokkal szembesülniük, hiszen ők maguk előzetesen már elvégez-
ték az öncenzúrát. Nem választottak olyanokat, akik a politikai hatalom számá-
ra kellemetlenek lettek volna, mindazonáltal széles spektrumból válogathattak.

298 G. Craig: Doctors of the Theatre, „The Times” id. mű.
299 Giulio Bertoni, 1878–1942 nyelvész, filológus, kritikus
300 Ugo Ojetti, 1871–1946, író, kritikus
301 Alfredo Panzini,1863–1939, író, irodalomkritikus
302 AAI, Tit. VIII. Busta 22, fasc. 46/4/122. A hivatalos levél felkéri Pirandellót, hogy tegye meg ja-

vaslatait. A következő levél a dokumentumok között Pirandello válasza, amelyben a felkérést 
elfogadja.
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A konferencia szervezői

Az akadémikusok

Pirandello, Marinetti, Massimo Bontempelli, illetve Ettore Romagnoli, a szer-
vező bizottság fontosabb tagjai, a korszak jelentős értelmiségiei személyisé-
gükben, felfogásukban rendkívül különbözőek voltak. Művészi krédóik, a 
hatalomhoz való viszonyuk igencsak eltért.

Marinetti, bár befolyása, hatalma a harmincas évek közepére a korábbiak-
hoz képest csökkent, a fasizmus kultúrájának, politikai életének még mindig 
jelentős alakja volt. Az irodalmi élet egy másik nagysága, Gabriele D’Annunzio 
nem jelent meg személyesen, hiszen egyszer s mindenkorra visszavonult pa-
zar gardonei villájába. Mivel kivonulása a közéletből mégsem történt meg, hi-
szen fontos ikon maradt, ezért művének reprezentatív előadásával volt jelen. 
A Volta konferencia díszelőadásaként került megrendezésre „költői mítosza”, 
a Iorio leánya, melyet a fiatal kora óta nagy ellenség, Pirandello rendezett meg. 
A (politikai) gesztus a két nagy művész kibéküléseként vonult be az irodalom- 
és színháztörténetbe, melynek némi publicitást is adtak. Azonban a békülés 
is mindössze a nagy színjáték része, ahogy ezt az előadás kapcsán még látni 
fogjuk.

Az elnök: Luigi Pirandello és külföldi kollégái

Pirandello hivatalos elnöki felkérése jól tükrözi a vele szemben támasztott kö-
vetelményeket:

Őexcellenciája Luigi Pirandello
Olaszország Akadémikusa
figyelmébe

Excellenciás Úr!
Marconi elnök úr és az Irodalmi Osztály elnökhelyettese nevében, akik mindketten 
távol vannak Rómától, örömmel közlöm Önnel, hogy az Irodalom Osztály, melynek 
tiszte ebben az évben a 4. nemzetközi Volta konferencia megrendezése, s témája  
„A színház”, mostani november 9-i gyűlésén egyhangulag Excellenciádat választot-
ta elnöknek.

A téma közöltetett a királyság nyolc akadémiájával, amelyeknek a Volta Alapítvány 
jogot biztosít, hogy javaslatot tegyenek, de nincs kétségünk afelől, hogy – ahogy az ed-
digi években is történt – csatlakozni fognak a mi Akadémiánk által választott témához. 
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Nem szükséges mondanom, hogy a kollégák bizalmából 
kapott megbízás nem jelent az Ön számára gyakori római tar-
tózkodási kötelezettséget, sem egyéb feladatot a szervezési 
munkában. Mindezekről gondoskodni fog az Akadémia meg-
felelő irodája által segített titkárság. Szükség volna azonban 
az Ön folytatólagos római jelenlétére a konferencia hetében, 
amely október 8. és 15. közöttre lett kitűzve.303

A levélből az is világossá válik, hogy a többi akadémia 
súlyát ekkorra már sikerült a rezsimnek kiiktatnia. Vála-
szában Pirandello köszönettel elfogadta a felkérést.304 

Felmerül a kérdés, a világhírű szerző, aki Pirandel-
lo volt már ekkor, mennyire érez affinitást a konferencia 
iránt, vajon mennyire lehet vonzó számára, amikor orszá-
ga egy kiemelkedő nemzetközi eseményre hívja meg a világ színházi elitjét, 
a sok ismert és ismeretlen kollégát. Pirandello viszonyulására, értékeléseire 
egyes interjúkon, cikkeken kívül, talán elsősorban a majdnem tíz évvel koráb-
bi repertoárból következtethetünk, színháza, a Teatro d’Arte 1925-ös műsorá-
ból. Befutott szerzőként recenzeálja G. B. Shaw Szent Johannáját a „New York 
Times” felkérésére, ebben közrejátszhatott a felkérés fontossága mellett az a 
tény is, hogy korábban Shaw harcolt az angol cenzúrával, amikor az betiltotta 
a Hat szereplő szerzőt keres brit bemutatóját. 

Pirandello magánlevelezése nem egyszer homlokegyenest ellentmond in-
terjúiban közölt hivatalos véleményének, ilyen például zsigeri féltékenysége, 
lekicsinylése Molnár Ferenccel szemben, holott a közönség számára készült 
interjúkban nagy elismeréssel szól a világhírű magyar kollégáról, sőt darabját 
is kéri színháza számára. 1925-ben, színháza alapításakor egy európai színház 
megteremtésének szükségességéről szól:

Minden ország szerzőit arra kértem, hogy küldjék el hozzám műveiket: színre fogom 
vinni Jules Romains és Crommelynck, Lenormand és Charles Vildrac legfontosabb 
műveit; Molnár Ferenc külön nekem darabot írt, Georg Kaiser és George Bernard 
Shaw, a spanyol Moreto és Crémieux305 polgárjogot kapnak a színházamban, mely 
méltó kíván lenni Róma megújult világpresztízséhez.306 

Egy másik alkalommal így nyilatkozott:

303 AAI, Tit. VIII. Busta 322 Fasc. 46/4.
304 Ivi, Roma, 2 dicembre 1933 XII, via Antonio Bosio, 15 tel. 85.944 az Akadémia fejléces levélpa-

pírján.
305 1888–1944
306 „Il Popolo di Roma”, 21–22 novembre 1926, szerkesztőségi interjú, L. L. Pirandello, Saggi e 

interventi, id. mű, 1338.

Luigi Pirandello
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„Ibsent és Molnárt is színrevittem, s ez utóbbi biztosította számomra Például, Napoleon 
című egyfelvonásosa bemutatójának előadását is.”307 

Molnár valóban akkoriban kezdett Napoleonról paradox komédiát írni, azon-
ban végül nem írta meg. A korabeli magyar sajtó ad felvilágosítást a tervről:308 
„Pirandello rendelésére darabot tervezett írni Napoléonról”.309 

Két év múlva bővebbet lehet tudni róla: „Ez a hosszabb egyfelvonásos 
az Olasz Nemzeti Színházban fog először310 színre kerülni, melyet Mussoli-
ni alapított, és amelynek Pirandello az igazgatója. A szatirikus Napóleon-da-
rab hosszú egyfelvonásos. (...) Nem tölt be egy egész estét, úgyhogy még egy 
egyfelvonásossal kell kiegészíteni. Ez egy történelmi karikatúra lesz a római 
világból.” Újabb egy év múltán még mindig Pirandellóra hivatkoznak a da-
rab bemutatója kapcsán, pedig akkorra már Pirandello színháza megszűnt.311 
Újabb három évvel később „Az Est” berlini lapokra hivatkozással tudatja, 
hogy Peches Napoleon lesz az új Molnár darab hőse. 

Címe: Például Napolèon?... Kérdése: mi lett volna a világból, ha a császár nem kerül el 
Korzikáról Toulonba, nem lesz forradalmár, sem tüzértiszt, sem császár, hanem de-
rék tűzoltó-főparancsnokként Korzikán hagyja el az árnyékvilágot? Mi lett volna, ha 
ahelyett, hogy feleségül vesz egy Habsburg-királykisasszonyt, oltár elé vezeti egy rö-
vidáru-kereskedő leányát? Csattanó alapötlet. Fricska a történelemnek és a történelem 
smokkjainak. Önkritikátlan, fegyelmezetlen mások beérték volna a csillogó ötlettel, s 
valahogy elbajlódtak volna vele premierig. Zsolt Béla úgy tartotta: Molnár ösztönös 
védekezésből nem írta meg a címhez a darabot is.312 

Molnár Gál Péter a továbbiakban megjegyzi, hogy Molnárnak volt önisme-
rete, tudta a képessége határait. „Volt benne azonban alkotói fegyelem. Nem 
vakította el saját ötlete magnéziumlobbanása. Félretette a világraszóló fricskás 
ötletet. Nagy teljesítmény, igazi színházismeret és alkotói erő kellett, hogy ne 
írja meg Napóleon-darabját. Más kérdés, hogy öregen New Yorkban megírta a 
Napóleon-gyilkosságról A császárt.” 

307 La mia vita artistica Dichiarazioni di Pirandello pubblicate in „Neue Freie Press”, 18 dicembre 
1926 [Michele Cometa visszafordítása], L., L. Pirandello, Saggi e interventi, id. mű, 1345.

308 A „Mozgó Világ” internetes változata: huszonkilencedik évfolyam, kilencedik szám, Molnár 
Gál Péter: Molnár Ferenc ismeretlen színdarabjai II. Utolsó konzultáció: 2015. 08. 05. „Mozgó Vi-
lág”, 2004. szeptember, Molnár Gál Péter feldolgozta a darabbal kapcsolatos sajtóhíreket – az 
ő tanulmánya alapján jelölöm a cikkeket. http://epa.oszk.hu/01300/01326/00043/12mg html. 
Utolsó konzultáció: 2013. 06. 04.

309 „Pesti Napló”, 1925. november 19. 
310 Fodor Nándor: Molnár Ferencnél. Budapestről tudósít az „Amerikai Magyar Népszava”, 1927. 

június 5. 
311 „Magyarország”, 1928. április 8.
312 Molnár Gál P. id. mű, hivatkozik: Zsolt Béla: Molnár Ferenc. A toll. 1934. november 15.
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Egy másik interjúban Pirandello még mindig színházi terveiről szólt:313

Zarándoklataim során a legkülönbözőbb ízlésű, vágyú, irányzatú szerzőket környé-
keztem meg, s nagyon szép művek olvasására és meghallgatására nyílt lehetőségem. 
Úgy tűnik számomra, hogy ezekben az években születik meg valóban az európai szín-
ház. Elég körülnézni. Franciaországban sokak között, akik mint mindenütt, ezen a 
mesterségen vannak, 

Charles Vildrac költő, illetve Jules Romains, Denys Amiel s mások is követik művé-
szi ábrándjukat. Nem riasztják meg őket a sikertelenségek sem. Megvan a maguk hite. 
Magyarországon Molnár Ferenc az, aki véleményem szerint korunk merész tolmácsa.

A további felsorolásban G. B. Shaw is szerepel, aki megajándékozta fényképé-
vel, s akit a köztük lévő jelentős különbségek ellenére is nagyra becsül. 

A konferenciára Pirandello személyes közreműködésével hívták meg 
Stefan Zweiget és Franz Werfelt, akik nem csak nagy nevek voltak a nemzet-
közi kultúrában, hanem Pirandello műveit fordították is. Zweig éppen a kon-
ferenciát megelőző hetekben dolgozott a Nem tudni hogyan fordításán, melyet a 
főszerepben, Romeóként a nagy színész, Alexander Moissi alakításával készül-
tek Bécsben bemutatni. Moissi Zweig jó barátja volt, s az ő kedvéért vállalta 
el a számára íródó szerepet, melynek több módosítását is kérte Pirandellótól. 
Pirandello nagyra értékelte, hogy Zweig vállalta a fordítást, s készült a bécsi 
bemutatóra, amely azonban a menet közben felmerült problémák miatt késett, 
mígnem 1935 tavaszán Moissi hirtelen meghalt, s a terv is füstbe ment.314

Pirandello harmadik személyes meghívottja Max Reinhardt lett volna, szá-
mos nagy rendező mestere Piscatortól Brechtig, a közép-európai színház nagy 
alakja, akihez, mint már jeleztük, Pirandellót hála fűzte. Reinhardt európai 
léptékű nagy színházakat, színházi rendezvényt hozott létre. Az Európa szerte 
nagy népszerűségnek örvendő Salzburgi Ünnepi Hetek315 mellett Reinhardt 
berlini színháza, a Grosses Schauspielhaus (eredetileg Schumann Cirkusz) a 
renoválás utáni több mint 3.500 férőhelyével szintén nagy befogadó képességű 
színháznak számított – persze a 20.000-től igen távol voltak, ahogy a politikai 
propaganda sem volt része színházi tevékenységének. Reinhardt ugyanakkor 
kisebb színházakban is gondolkodott, ilyen játékhelye volt a Kammerspiele.316 

313 Per questo faccio il capocomico, su „L’Ora”, il 22 gennaio 1927, l. L. Pirandello, Saggi e interventi, id. 
mű, 1346. Pirandello a továbbiakban a többi országról beszél, több ismert szerzőre is hivatko-
zik, az olaszok közül Bontempellit, Rosso di San Secondót és Alessandro De Stefanit említi meg.

314 Non si sa come; Man weiss nicht wie: Stefan Zweig traduce Luigi Pirandello, szerk.: Fausto De 
Michele, Bibliotheca Aretina, Roma 2012.

315 Hugo von Hofmannsthallal és Richard Strausszal alakították ki.
316 A Salzburgi Játékok legismertebb, nagy sikerű Reinhardt-rendezését, Hoffmannstahl Akárkijét 

(Jedermann) 1920-ban mutatták be, a rendező már korábban is, 1911-ben megrendezte a darabot 
a Grosses Schauspielhausban.
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A Salzburgi Ünnepi Játékokra emigrációjában Stefan Zweig nagy nosztal-
giával emlékezett: 

Jó volt utazgatni azokban az utolsó szélcsendes években. De jó volt a hazatérés is min-
dig. Valami különös dolog történt teljes csendben. Salzburg városa, a negyvenezer 
lakosú kis romantikus fészek, melyet éppen a világtól távoli béke varázsáért választot-
tam, bámulatosan átalakult: nyaranta nemcsak Európa, hanem az egész világ művé-
szeti fővárosává lett. Max Reinhardt és Hugo von Hofmannsthal a háború utáni nehéz 
években könnyíteni akart a színészek és zenészek helyzetén: nyaranta kereset nélkül 
lettek volna, rendeztek hát pár előadást Salzburgban, melyek közül főként az Akárki 
szabadtéri bemutatója emelkedett ki. A Dóm tér új látványossága eleinte csak a közvet-
len környékről vonzott nézőket, később azonban operaelőadásokkal is próbálkoztak, s 
a dolog egyre inkább bevált. A mind kitűnőbb produkciókra figyelni kezdett a világ. A 
legjobb karmesterek, énekesek, színészek versengtek, hogy Salzburgban vendégszere-
pelhessenek, örülvén az alkalomnak, hogy a szűkebb honi publikum után nemzetközi 
érvénnyel is bizonyíthatják tudásukat, művészetüket. A salzburgi ünnepi játékokból 
egyszerre világszám lett, akárha a művészetek újkori olimpiai játékait rendezték volna 
városunkban. Képviseltette magát, ha csak tudta, minden nemzet, versengvén, hogy 
legjobb szinvonalát ismertesse meg a világgal. És a nagyszerű látványosságról sem 
akart immár senki se lemaradni. Királyok és fejedelmek, amerikai milliomosok és film-
csillagok, a zene barátai, a művészek, a költők és sznobok adtak itt egymásnak évről 
évre találkát; Európának még sehol sem sikerült ilyen töményen összpontosítania a 
színjátszás és a zene java erőit, mint éppen itt, a sokáig lenézett kis Ausztria vidéki 
városában. Salzburg felvirágozott. utcáin minden nyáron ott nyüzsgött Amerika és 
Európa művészeti életének krémje salzburgi viseletben: fehér, rövid vászonnadrágban 
és zekében a férfiak, dirndliben a nők – a parányi Salzburg egyszerre a világ divatdik-
tátora lett. […] Salzburg ebben az évtizedben Európa művészeti zarándokhelye lett.

Így a saját városomban egyszerre ott éltem Európa közepén.317

Pirandello Reinhardt rendezői habitusának elismerésekor önnön színházról 
vallott véleményét is közvetíti: „Max Reinhardt diadalmas turnéján 1932-ben 
el kell ismerni az érdemét, hogy nem erőszakolja meg a színészek személyisé-
gét a »saját személyisége« érdekében, jól össze tudja hangolni »a költő eszmei 
igazságát« a »színész és a színpad manírjaival és hamisságával«”.318 

Filippo Tommaso Marinetti, osztálytitkár

A fotón az egyenruhás Marinetti kemény funkcionáriust mutat. Legalábbis 
ezt tükrözi a fénykép, mely mind az 1934-es, mind az 1936-os konferencia- 

317 A már emigrációban írott sorok A tegnap világa. Egy európai emlékezései, ford.: Tandori Dezső, 
Európa Könyvkiadó, Budapest (1981), 2008, című regényében jelentek meg, 438–440.

318 Carla Arduini: La tournée italiana di Max Reinhardt del 1932, in: L’anticipo italiano, id. mű, 193–212.
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kötetekben megjelent. Marinetti beállított fejtartása ezen a fotón különösen ha-
sonlít Mussoliniéhoz – a feltételezések szerint fejtartásán kívül Mussolini bizo-
nyos szónoki gesztusokat is elsajátított a futurizmus fejétől, ahogy: „kimeresz-
tette szemét, az ég felé emelte az állát, a homlokát, öklét összeszorította”.319 A 
kép egyszerre emblematikus, amennyiben egy viszonylag merev, átpolitizált 
intézmény képviseletében, a rezsim integrált funkcionáriusának öltözetében 
jelenik meg Marinetti – a mai olvasata szomorú is, ugyanakkor annak is bi-
zonyítéka, hogy az avantgárd része lett az Akadémiának, ami egy totalitárius 
rendszer esetében különösen érdekes. 

Marinetti, a kultúrdiplomata a legkülönbözőbb helyeken fordult elő, a 
legkülönbözőbb témákban tartott előadásokat, adott interjúkat, Vergilius meg-
emlékezésektől kezdve Leonardo Da Vinci konferenciáig. Számos külföldi ki-
tüntetése is bizonyította, így a francia Légion d’Honneur (Becsületrend) tiszti 
keresztje, a tuniszi bég kitüntetése, a Román Korona Nagykeresztje stb., hogy 
szerepe nem csupán kulturális volt. Nagy fontosságot tulajdonított az akadé-
mikusi jelöltek ajánlásának, ha mozgalma tagjairól volt szó.320 A jelöléseknél 
gyakran nem csak a pozitívumokat emeli ki, hanem más irányzatok negatí-
vumaihoz képest jelzi a pozitívumokat, így D’Annunzio esztetizmusát vagy a 
hermetista költészetet kicsinyli le, miközben Govoninál például a politikai kur-
zusnak megfelelően annak Mussoliniról írt versét emeli ki költői érdemeként. 

Bontempelli egyik akadémikusi ajánlását Marinetti írta (minden jelöltnek 
két ajánlója volt), talán éppen politikai felkérésre – nem tűnik rendkívül lel-
kesnek, bár a régi futurista gyökereket kiemelve javasolja a kollégát. A neves 
író akkorra már eltávolodott a futurizmustól, mint később a Volta konferen-
cián Marinettivel való vitái is tükrözik. Bontempelli, ahogy utaltunk már rá, 
1930-ban akadémikus lett, miután előző évben elutasították. 

1932-ben Marinetti bizalmi felkérést kapott, hogy Marconinak a marcia su 
Roma 10. évfordulója alkalmából tartandó ünnepi beszédét fordítsa franciára, 
s olvassa be a rádióban, hiszen a futurizmus atyjának a francia szinte az anya-
nyelve volt.

Excellenciás Uram!
Az Olasz Királyi Akadémia Őexcellenciája, a Kormányfő kifejezett kívánságára a tize-
dik évforduló alkalmából rövidesen az egész világ kulturális és tudományos életének 
személyiségei, a művészek és irodalmárok számára közvetlen üzenetet fog kiadni. 

Az üzenetet megszerkesztik és kiadják olaszul, angolul, franciául és németül. A ha-
tékony és gördülékeny, ugyanakkor az olasznak megfelelő francia fordítás érdekében 
nem is gondolhattam másra, mint Excellenciádra. Nagyon hálás leszek, ha elvállalja 

319 Convegno, id. mű, 532. Mario Verdone idézi Emilio Pettorutit: l. Mario Verdone, Teatro del tempo 
futurista, Bulzoni Editore, Roma 1988, (2° ed.) 174.

320 Luigi Barzini, Paolo Buzzi, Salvator Gotta, Corrado Govoni, Marino Moretti, Aldo Palazzeschi 
voltak Massimo Bontempelli mellett a jelöltjei. Ilona Fried: Marinetti Accademico-Sansepolcrista, 
„Italogramma”, 2013. N° 7, italogramma.elte.hu
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ezt a kényes megbízatást, hogy francia köntösbe öltöztesse az olasz üzenetet, amelyet 
mellékelek, s amellyel kapcsolatban, ahogy a kezdeményezés általánosságban is meg-
kívánja, legteljesebb titoktartását kérem. 

A végleges üzenetnek a következőket kellett tartalmaznia: 

A fasiszta rendszer fennálásának tizedik évfordulója alkalmából, az Olasz Királyi Aka-
démia, mely a gondolkodás és a művészet kiemelkedő képviselőit fogadja kebelébe, 
akik különböző iskolákhoz, beállítottsághoz és tanulmányokhoz tartoznak, de egyesíti 
őket a Király iránti hűségük s a Mussolinibe vetett hitük. 321

Ami a színházat illeti, Marinettinek is megvolt a maga tervezete egy állan-
dó államilag támogatott színház létrehozására. 1927-ben Marinetti A holnap 
színháza címen kiáltványt fogalmazott.322 A „Critica fascista” című lap vitáira 
hivatkozik, s elítéli a színházi világ külföld iránti vonzalmát, valamint ellen-
kezik a „színész központú abszurd elképzeléssel”323, azaz a „nagy színészek” 
központi szerepével, és megfogalmazza azokat az elképzeléseit, melyek ké-
sőbb a konferenciaelőadásában visszatérnek, mint például a színház által kép-
viselt szórakoztatás jellegzetességei.

Az olasz színház válsága és Mussolini nagy elgondolása az állami színházakkal kap-
csolatban arra ösztönöznek, hogy a mi futurista szemszögünkből megfogalmazzam 
a következő problémákat: közönség, szerzők, gondolati és költői színház avagy teát-
rális színház, gyors szintézisek vagy három felvonásosok, kitűnő művészek vagy jól 
szervezett társulatok, passzatista színpad vagy szimultán dinamikus színpadtechnika. 
Manapság a közönség a színházban szórakozni akar, azaz két órára kiszakadni többé-
kevésbé szürke, lehangoló és aggasztó mindannapjaiból. Ha a néző a fényes rivalda 
felé fordítja szemét és száját, legalább egy kortyot inni akar abból a részegítő ideális 
világból, melyet vérének ezernyi apró folyója mint megnyugtató tengert megállás nél-
kül keres születésétől kezdve haláláig.324

Következő tervezete, az Il teatro totale futurista, A totális futurista színház a „tö-
megek” számára feltételezhetően Walter Gropius és Stefan Sebök terve és a 20-
as éveknek a totális színház megalkotására tett kísérletei ismeretében szüle-
tett. Egy egészen különleges, extravagáns terv, mely egy lehetséges új színház 

321 Cfr. AAI, Tit. XIII, b. 3, fasc. 4.
322 Il teatro di domani in: Arte fascista – Elementi per la battaglia artistica, Fillìa, Edizioni Sindacati 

Artistici, Torino 1927, új kiadás in: Manifesti, proclami, interventi e documenti teorici del futurismo, 
1909–1944, copie anastatiche, szerk.: Luciano Caruso, Spes-Salimbeni, Firenze 1980, documento 
393, újranyomás in: Filippo Tommaso Marinetti: Teatro, szerk.: Jeffrey T. Schnapp, Arnoldo 
Mondadori Editore, Milano 2004, vol. 2, 753–756.

323 Ivi, 755. 
324 Ivi, 753.
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igényeinek szempontjait igyekezett figyelembe venni egy új publikum számá-
ra, mellyel a korábbiaktól eltérő kapcsolatokat kellene kiépíteni.325 

A tervezet egy igen sajátos óriás építményt vázol fel, ahol egymással pár-
huzamosan adnak elő futurista jeleneteket („szintéziseket”). Az építménynek 
egy 100 méter magas kupola is része, amely a nap, a hold, a csillagképek és 
a repülők mozgását szimulálja, azaz egyfajta planetárium. A színház szakít a 
„kortárs színházak kötött vagy forgó színpadával”, egyszerre több érzékre is 
hat, új technológiákat alkalmaz, s előrevetít újabb jövőbelieket is. Megelőlegez 
új előadásformákat is, mint a mozi, a rádió, sőt a televízió, a telefon, s velük 
párhuzamosan ezoterikus jelenségekre is épít.

A kör alakú színház 200 méteres átmérőjű, körkörösen forgó rivaldával, s a 
filmvetítésekhez és a légifestészethez is beépítenének vásznakat.326 

A földszinten 11 kerek, függöny nélküli színpad van, mindegyik 2 méter magas, s kö-
rülöttük mozog a közönség ki-kiforgó fotel-asztalával gyorsan követve a színpadokon 
zajló cselekményeket. A színpadok a föld alatt vannak összekötve egymással. 

A 11 színpadot árok veszi körül. Ennek mentén egy 8 méter széles út húzódik, 
amelyen a közönség csoportosan vagy egyénileg szeszélyes utazásokat bonyolíthat 
le, hajózhat vagy a megfelelő lifteken eltűnhet üdítőkért és frissítőkért az erre a célra 
rendszeresített, kivilágított földalatti helyiségekben.327

A színpadokon zajló szimultán jelenetek, a mozgás, a látvány, a közönséggel 
való interakció (jobban mondva a közönség meglepetése és rajongása, amint 
érzelmileg azonosul a látottakkal), az új technika kiegészül a zenével és az 
illatokkal. 

325 Il teatro totale, in: Almanacco letterario per l’anno 1933, Bompiani, Milano, 1932, 306–309. 
„Futurismo”, 15 Gennaio 1933, in: Luigi Scrivo, szerk.: Sintesi del futurismo. Storia e documenti, 
Bulzoni, Roma 1968, 199–201. Újabb és részletesebb formában adta Mario Verdone e Luce 
Marinetti in: Teatro contemporaneo, vol. 5, no. 9, Febbraio-Maggio 1985, 373–384, F. T. Marinetti: 
Teatro, id. mű. Az angol fordítás az eredeti kézíráson alapul és az 1985-ös variáns átirata, in: 
F. T. Marinetti: Total Theater: Its Architecture and Technology. Multiple Stages – Cinematographic 
– Simultaneous – Radiophonic Televisionic – Tactile – Olfactory – Gymnastic – Multisensational, 
in: Critical Writings. Szerk.: Günter Berghaus. Fordítás: Doug Thompson. Farrar, Straus and 
Giroux, New York 2006, 400–407. A kézirat számos rajzát közölte az általa írott életrajzban, 
Claudia Salaris: F. T. Marinetti, 241. Enrico Crispolti, szerk.: Ricostruzione futurista dell’universo. 
Musei Civici Mole Antonelliana, Torino 1980. 209–210. Új kiadása: Il teatro totale per masse 
(1933), in: Mario Verdone, Teatro del Novecento, La Scuola, Brescia 1981, 46–48. Újranyomva 
in: Giancarlo Carpi, ed. Futuriste, Letteratura, arte, vita, Castelvecchio, Roma 2009. Köszönetet 
mondok a kiadások dátumaiért Günter Berghausnak. 

 A fiatal magyar származású építészt, Sebök Istvánt, aki Gropiusszal együttműködött terve-
zetének kialakításában, s később a Szovjetunióba települt, 1942-ben, a sztálini tisztogatások 
során halálra ítélték és kivégezték. 

326 A kiáltvány különböző kiadásaiban változnak a méretek, l. F. T. Marinetti: Critical Writings, id. 
mű, 401.

327 Il teatro totale, id. mű, 200.
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Láthatatlan zenekarok és kórusok időről időre szintetikus zenét közvetítenek a mély-
ből. A hallgató számára a hét-nyolc másodperces szünetek lehetővé teszik, hogy izga-
tott fantáziáját rendbeszedje. A különböző színpadokon zajló drámai cselekmények 
új drámai effektusokat hoznak létre, olyanokat, mint a hallucináció, a telepátia és az 
előérzet. A sebesség illúziója nagy nemzetközi komunikációs hálókat produkál, nem 
egyszerűen egy város jelenetét, hanem ennél is többet, az egész világét.

A különböző előadások érzelmi crescendója egy 100 méter magasságban, kiszögel-
lésen álló nagy központi színpadon éri el tetőpontját.328

A kiáltvány rendelkezik a közönség felől is, ki-ki rádiótelefonjai ritmusát kö-
vetve, visszatér helyére a mozgó-fotelekbe, ahol illatosítóval is kiegészített ta-
pintószalagok várják, melyek újabb váratlan érzékeléseket generálnak.

Marinetti megemlékezik az első világháborúban elesett Sant’Eliáról is, 
majd megnevezi az egyes jelenetekben résztvevő futuristákat Prampolinitől 
Benedettáig, Tatóig, Filíáig és másokig. Az előadások mindegyikét egy-egy 
órányi időtartamra tervezték úgy, hogy naponta 4-szer, 5-ször megismétel-
hessék őket. 

Marinetti a színház megépítéséhez állami finanszírozást keresett, azonban 
Mussolini, akihez a tervvel fordult, bár érdekesnek mondta azt, a kért összeget 
nem bocsátotta rendelkezésére.329

1933-ban egy újabb manifesztum született: ez lett a Marinetti és Pino 
Masnata nevével jelzett A futurista rádió kiáltványa.330 Marinetti érdeklődését a 
rádió iránt számos közreműködése is jelzi, csak 1932-ben például öt jelenetet 
készített az új médium számára.331

Marinetti volt az az akadémikusok közül, aki vélhetően a legnagyobb szá-
mú Volta konferencián vett rész, pontosan négyen, az 1934-esen kívül 1936. 

328 Ivi.
329 1926-ban Marinetti állami támogatást keresett egy ultramodern, komoly technikai felszereltségű 

állandó futurista színház felépítéséhez Milánóban. 1927-ben Memorandumot készített a Duce 
számára, amelyben vázolta a kortárs színház és a színész mesterség hiányosságait és azt, ho-
gyan tudna ezeken felülemelkedni egy Prampolini, Depero, Bragaglia, Balla és Pannaggi ter-
vei alapján épített intézmény. Az olasz színjátszás eredményesebbé tételére azt javasolta, hogy 
színházához csatoljanak Állami Színművészeti Iskolát is, mely a rendezők, díszlet- és jelmez-
tervezők, valamint a technikai személyzet számára is szolgálna. A kiadatlan kézirat Rómában 
az Archivio dello Stato di Romában van, Segreteria Particolare del Duce, C.O., fasc. 509.446. Mus-
solini rokonszenvezett a tervezettel, s véleményeztette a Nemzeti Oktatási Miniszterrel vala-
mint a pénzügyminiszterrel, akik feltételezhetőn pénzügyi okokból elutasították. Ennek ellené-
re Enrico Prampolini folytatta a kampányt egy ilyen jellegű intézmény létrehozása érdekében. 
Tanulmányát l., „L’Istituto Internazionale d’Arte Teatrale” in: „L’impero”, 3 Maggio 1932. L. F. 
T. Marinetti: Critical Writings, id. mű, 407. A témával kapcsolatban l. még Fernando Maramai, 
F. T. Marinetti. Teatro e azione futurista, Campanotto Editore, Pasian Di Prato (Ud), 2009, 80. 

330 Manifesto futurista della Radio.
331 F. T. Marinetti: Teatro, id. mű, 754–778, Pino Masnata (documento) szerk.: Margaret Fisher, 

(Second Evening Art Emeryville California) Radio Sintesi, in: „sul fil di ragno della memoria”. Studi 
in: onore di Ilona Fried, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Olasz Tan-
szék, Budapest, Ponte Alapítvány, Budapest, szerk.: Franciska d’Elhoungne Hervai e Dávid 
Falvay, Fulvia Airoldi Namer közreműködésével, Budapest 2012, 451–472.
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október 25–31. között Az építészet kapcsolata a képzőművészettel című konferenci-
án, ahol Az építészet és az iparművészetek a különböző korok stílusaiban címmel elő 
is adott. 332 1937-ben A táplálkozási ismeretek aktuális kérdései című konferen-
cia aktáinak életrajzai között Marinetti is résztvevőként szerepel, azonban nincs 
utalás sem arra, hogy elő is adott volna vagy hogy hozzászólt volna. Az 1938-as 
Afrika konferencián szintén szerepel a neve, nem egészen világos, résztvett-e a 
konferenciát kiegészítő líbiai utazáson, ahol Italo Balbo is fogadta a vendégeket. 

Marinetti nagy igyekezettel támogatta Enrico Prampolini törekvéseit, pró-
bálta útját egyengetni. Ajánlotta előadóként az 1934-es konferenciára, rész-
vételének elfogadása azonban meglehetősen viharosan alakult. Prampolini a 
modern futurista színház képviselőjeként, s nem csupán elméleti, hanem gya-
korlati színházi emberként is távol állt a d’Amico által tételezett színház vi-
lágától, s a dokumentumok alapján d’Amico semmiképpen nem tartotta elfo-
gadhatónak az ilyen mértékben eltérő elvek és színházi gyakorlat képviseletét. 
Pirandellónak kellett elnökként az ilyesfajta elutasítást szignálnia, aki – jóllehet 
korábban dolgozott Prampolinivel, s nem látszott közöttük semmiféle konflik-
tus, mégis – előbb módosításokat kért a szcenográfustól, majd nem elégedett 
meg a változtatásokkal, s előbb Marinettinek majd Prampolininek jelezte az elő-
adás elutasítását. Marinetti próbálkozott Prampolini meghivatásával az 1936-os 
konferenciára is, azonban nem szerepel a neve a konferencia résztvevői között.

Marinetti fontos akadémikusként több díj zsűrijében is részt vett, elnökölt, 
így a Premio Mussolini, a Premio Angiolo Silvio Novaro díjaknál, valamint 
1939 és 1941 között a költészet díjak odaítélésében. 1943-ban javaslatára az 
Akadémia Sant’Elia és Boccioni díjat alapított, melynek bizottsági elnöke lett. 
Itt sikerült végre jutalmaznia Enrico Prampolinit, ő lett az első és egyetlen 
díjazott. Hogy biztosra menjenek, Prampolinin kívül a másik két pályázatot 
Dottori, a második futurizmus jelentős festője, Marinetti szűk körének tag-
ja valamint felesége, Benedetta Cappa Marinetti adta be. Az elnök családilag 
bizonyára könnyen meg tudta oldani, hogy Benedettával szemben előnyben 
részesítse Prampolinit.333 Hogy a művész valójában megkapta-e a részére 
megítélt 50 ezer lírát, azt nem tudjuk: fennmaradt levele, melyben 1943 első 
felében reklamálja, hogy még nem érkezett meg a pénz. Hogy a július 25-e 
utáni kaotikus időkben az Akadémia kifizette-e a jelentékeny összeget, az nem 
derül ki a dokumentumokból. Az Irodalmi Osztály 1939-re tervezte második 
nemzetközi konferenciáját, melynek témajelölését nagy viták előzték meg. 

332 AA.VV., Convegno di arti. Tema: Rapporti dell’architettura con le arti figurative, Roma, 25-31 ottobre 
1936. Atti del convegno (a cura della Reale Accademia d’Italia), Fondazione A. Volta, Roma 1937-
XV, 41–48, 173.

333 AAI, Tit. VII Premi d’incoraggiamento e di sussidi, Busta 107/Premio di arte futurista „Umberto 
Boccioni” fasc. 233/8,9.
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Marinetti javaslata a költészet volt, később mégis a regényt választották, azon-
ban a II. világháború kitörése megakadályozta az esemény megtartását.334

Marinetti kötődése a költészethez politikával is átitatódott – a háború és a 
költészet azonosítása egyébként már korai futurista időszakában is jellemezte, 
1942-ben a háború dicsőítését kötötte össze az esztétikummal: Az olasz hadsereg 
fenséges költészete földön tengeren és levegőben valamint A harcoló fekete ingesek és a 
futurista költők Sviniucában a Donnál335 címmel tartott előadásokat.

Ha mai szemmel Marinetti akadémikus egyenruhában készült fényképe a 
harmincas évek elejéről groteszknek tűnik, szomorú viszont az egykori művész 
Marinetti egy következő fotója 1935 körülről, az etióp háború időszakából: ezen 
már nem egy kulturális intézmény funkcionáriusaként, annak hozzá kevéssé 
illő díszegyenruhájában, hanem egy kemény, keserű, eltökélt arcú katona képét 
örökítette meg a lap. A fotót viszontlátjuk 1942-ben Silvio d’Amico Bragaglia 
ellen indított pere idején a „Mediterraneo Futurista” című, Marinetti által tá-
mogatott lap egyik címoldalán. A folyóirat érdekessége nem csak Marinetti vit-
riolos cikke d’Amico ellen, hanem a náci Németország egy elismert kritikusa, 
Adolf Dresler Marinettit dicsőítő cikkének olasz ismertetése, ami arra utal, a 
németek annak ellenére, hogy elítélték a futurizmust, kiadtak Marinettit tömjé-
nező – elsősorban őt politikailag nagyra értékelő – cikkeket is.336

Massimo Bontempelli: az akadémikusságtól az ellenállásig

Massimo Bontempelli az ajánlás szerint 

Irodalom és filozófia szakon végzett, egy ideig vidéki tanár, majd 
újságíró volt [...] ’14–’15-ben újságíróként fontos szerepe volt az in-
tervenciós propaganda terjesztésében [...] ’19-ben elbocsájtották a 
napilaptól, melynek irodalmi szerkesztője volt, mivel Milanóban 
Wilson ellenes tüntetéseken vett részt. Hasonlóképpen ’22-ben egy 
másik napilaptól, ahol irodalmi szerkesztő volt, mivel a marcia su 
Roma előtt és után határozottan fasiszta cikkeket közölt. ’24-ben 
az első volt, aki a fasizmushoz közel álló irodalmárokat szervez-
ni kezdte a Pirandello elleni viták során. ’27–’28-ban egy évig a 

334 P. Cagiano De Azevedo, E. Gerardi, szerk.: Reale Accademia D’Italia. Inventario, id. mű, 
Introduzione, XLIX. 

335 8 aprile 1942, a Reale Accademia d’Italia, ma Archivio Storico dell’Accademia dei Lincei levele-
zéséről l. Paola Ponti, Immortalare la guerra. Corrispondenza sugli ultimi due interventi di Marinetti 
Accademico d’Italia, „Rivista di letteratura italiana”, 2009, (10), 193–202.

336 Marinetti, il futurismo e Adolfo Dresler és Filippo Tommaso Marinetti von Adolf Dresler aus „Die 
Achse”, in: „Mediterraneo Futurista”, Roma V, 14. L. I. Fried: Marinetti Accademico-Sansepolcrista, 
id. mű, Ilona Fried, Marinetti in feluca, in: Cultura e costruzione del culturale – Fabbriche dei pensieri 
in Italia nel Novecento e verso il terzo Millennio, szerk.: Ilona Fried, Ponte Alapítvány, Budapest 
2014, 231–264.
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Sindacati Fascisti degli Autori e Scrittori főtitkára volt, s mint ilyen fontos eredménye-
ket ért el.337 

Ezek az akadémikusi pályázatához készült adatok 1929-ből valók. Meggyő-
ződéses háborúpárti az I. világháborúban, bátor katona, akit két érdemrend-
del és három háborús kereszttel tüntetnek ki, a húszas években nacionalista 
és fasiszta. „Visszatérve a háborúból teljességgel megtagadta a korábban írott 
műveit (körülbelül tizenkét kötetet).”338 Az akadémikus jelölt 

Harcos elkötelezett értelmiségi, tehetséges vitázó, újságíró és író. Massimo Bontempelli 
aktív szerepet vállalt a legelkeseredettebb harcokban, melyek az olasz kultúra megújí-
tására, provincializmusa felszámolására irányultak. 

Indulásának klasszicista felfogását később megtagadta, egyéni poétikát dolgozott 
ki, mely finom utalások játékán keresztül valóság és képzelet határán, egy modern és 
igen aktuális mitológia megalkotására volt képes, mely összhangban áll a mai ember-
rel és a mai történelemmel.339 

Marinetti visszaemlékezései szerint Bontempelli is részt vett a Fascio Politico 
Futurista di Milano, a Milánói Futurista Politikai Párt alapításában. 1919–20 
körül Bontempelli is a Sarfatti szalont látogatta, s jó kapcsolatban állt Benito 
Mussolinivel és Arnaldóval; előbbi nagyon is számolt evvel az értelmiségi kör-
rel az olasz kultúra megújításában.340 Bontempelli, a jóbarát 1925-ben Pirandel-
lo Teatro d’Arte színházának alapításában is közreműködött. A már említett 
„Cahiers du ’900”-t 1926-ban alapította Malapartéval. Már ekkoriban foglalko-
zott a mítoszok szerepével az eljövendő új korszakban, mint arra Marinetti is 
utal, ezek az elméletei köszönnek vissza később a Volta konferencián tartott be-
szédében. Bontempelli sok más értelmiségihez hasonlóan eleinte Mussoliniben 
látta a megújulás emberét.341 Az ajánlás érdekessége, hogy a Bontempelli és 
által alapított „Cahiers du ’900” folyóiratra való hivatkozást Marinetti kihúzta 
a piszkozatban, s nem került be a végleges változatba. Úgy tűnik, a folyóirat 
megszüntetése után is botránykő maradt, európaisága olyannyira nem fért 

337 AAI. Tit. Accademici, Massimo Bontempelli, 4. Már 1929-ben is jelezte a Kormányfő Sajtó 
Irodájának főnöke egy Giovacchino Volpéhoz, az Akadémia főtitkárához küldött feljegyzé-
sében: „egy Massimo Bontempellivel kapcsolatos emlékeztetőt mellékelek, amelyet kérlek, 
kísérj figyelemmel az új olasz akadémikusok jelölésénél. Fölösleges lenne illusztrálnom neked 
Bontempelli munkásságát.” Roma, 15 maggio 1929, VII.

338 Ivi.
339 Simona Cigliana: Lettere da due mari. Visita ai vinti. Pezzi di mondo, szerk.: S. Cigliana, L’Epos, 

Palermo 2008.
340 S. Cigliana hivatkozása: Alberto Savinio: Sorte dell’Europa, Adelphi, Milano 1977, 73, (első ki-

adás Bompiani, Milano 1945).
341 Simona Cigliana: Introduzione, Una lunga „avventura”: Bontempelli a Bodrero, a Meletta (ovvero da 

Eva futurista a Eva ultima), a Mussolini, „Duce velocissimo”, „Illuminista”, n. 13/14/15 gennaio/
dicembre 2005, 113–194. Hasonlóakra lehet következtetni az Archivi Storici dell’Accademia dei 
Lincein őrzött levelezésekből is, AAI. Tit. Accademici, Massimo Bontempelli, 4., 25.
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meg a fasiszta értékrenddel, hogy szerencsé-
sebbnek látszott meg sem említeni.342 

Közben rejtetten, de lassan kibontako-
zik Bontempellinek a rendszerrel szembeni 
kritikája. Ilyenek 1931-ben szardíniai utazá-
sakor írott cikkei: miközben Szardínia költői 
leírását adja, nem kerüli el figyelmét az a 
rettenetes szegénység sem s azok a feudális 
körülmények, melyek közepette az emberek 
élnek. A cikk hosszú viták sorozatát indítot-
ta el a sajtóban, mivel a szárd Fasiszta Párt 
vezetői tiltakozó újságcikket címeztek a Fa-
siszta Párt országos vezetőinek, kikérve ma-
guknak a cikk „hazugságait”.343 Bontempelli 
„méltatlan ember”, aki „megsérti szárd és 
fasiszta büszkeségünket”, „rosszindulatú és 
teljesen tudatlan a szárd ügyekben, s teljes-
séggel hiányzik belőle mindenfajta felelős-
ségérzet, akár olaszként, akár íróként”.344

Bontempelli egy másik kellemetlen afférja, hogy elutasította a művészetek 
korporációjának létrehozását, mert úgy gondolta, hogy az a „művészi formák 
hierarchiájához vezetne”.345 A L’avventura novecentista346 címen később megjelen-
tetett írásai utalnak a fentiekre, valamint a 18 BL előadásról alkotott véleményét 
is kifejti bennük. Annyira negatív tapasztalataik lehettek az 1934. áprilisi Arno-
parti előadásról, hogy a néhány hónappal későbbi Volta konferencián, legalábbis 

342 Bontempelliről l. Eleonora Conti, Il punto su Massimo Bontempelli (2000–2010), in: „Bollettino 
‘900”, 2010, n. 1–2, http://www3.unibo.it/boll900/numeri/2010-i/Conti.html, L. Somigli, 
Bontempelli drammaturgo: un profilo critico e biografico, in: „Bollettino ‘900”, 2010, n. 1–2, http://
www3.unibo.it/boll900/numeri/2010-i/Somigli.html Utolsó konzultáció: 2015. 12. 12.

343 Barbagia, „Gazzetta del Popolo”, Torino 27 settembre 1931, Ancora della Barbagia, 15 ottobre 
1931, Bontempelliana, „L’Unione Sarda di Cagliari”, 31 ottobre 1931. A cikkekhez kapcsolódó 
levelezés tartalmazza a Fasiszta Párt Nuorói Szervezete titkárságának tiltakozását, melyet 
1931. október 10-i dátummal Giovanni Giuratihoz, a Fasiszta Párt Titkárához címeztek. A 
Bontempelli által megjelentetett válaszcikk az Olasz Királyi Akadémiára, Marconi elnökre, va-
lamint Marpicati kancellárra is hivatkozik.

344 Nuoro, 1931. 10.12., Bontempelli 21. 
345 S. Cigliana: Due epistolari e un carteggio, id. mű, 33.
346 Bontempelli már a L’avventura novecentista címen később összegyűjtött írásaiban utal Mussolini 

1933-as beszédére a tömegszínházzal kapcsolatban, 1933 májusi dátummal így ír: „Húszezres 
tömegszínház. Amikor Mussolini azt mondja: »Tömegszínházat kell létrehozni, olyan színhá-
zat, mely 15–20 ezer embert fogad be«, világos, hogy nem csak az építészekhez, hanem első-
sorban a szerzőkhöz szól. Mussolini szavai az általunk »elite«-nek tartott színház megbélyeg-
zését jelentik. Arra a színháztípusra utal, amilyenre a szerzők gondolnak. Jelzést hordoznak a 
jövendő idők »tipikus« színházi előadásaival kapcsolatban.” (L’avventura novecentista, szerk.: 
Ruggero Jacobbi, Firenze, Vallecchi, 1974² [Firenze, Vallecchi, 1938], 258). 

Bontempelli kizárása a Fasiszta Pártból
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a kinyomtatott előadásokban és hozzászólá-
sokban nincs nyoma, feltételezhetően nem-
igen említették. Az író jegyzeteiben bizonyos 
zavarról beszél a kísérletezésekben, s ezek 
közül „a legnagyobb az volt, hogy összeke-
verték a tömegszínházat avval a színházzal, 
melyben tömegek szerepelnek, így történt ez 
a 18 BL előadásban Firenzében ’34-ben, április 
29-e estéjén.”347 A tömegszínház kérdése a kö-
vetkező évek több vitájában is szerepelt, így a 
Bontempelli által is szerkesztett „Quadrante” 
folyóiratban is, amelyben Gaetano Ciocca 
mérnök első terveit publikálta – őt hívták 
meg a Volta konferenciára, hogy Gropius 
mellett vázolja fel a tömegszínház megvaló-
sításának építészeti lehetőségeit. (A folyóirat 
profilja a kortárs építészet és design volt, ta-
nulmányokat közölt például Le Corbusier-ről, 
Gropiusról, Breuerról, Leger-ről.)

Bontempelli igen aktívan látott hozzá a Volta konferencia szervezéséhez 
is, mint Formichihoz írott egyik levele mutatja, tárgyalt Ruggero Ruggerivel, 
a híres színésszel, hogy az vállaljon szereplést az egyik előadásban – ekkor 
még három előadásról van szó, nem derül ki, a korai tervek szerint melyikben 
kapna Ruggeri szerepet.348 

„Tegnap este találkoztam Max Reinhardttal és beszéltem vele: nagyon 
örült és büszke volt, amikor hallotta, hogy az Akadémia meghívná, hogy tár-
sulatával előadja a Hat szereplő szerzőt kerest. Most tehát várja a felkérést.”349 
(Nem sokkal korábban adta elő olaszországi turnéja során társulatával nagy 
sikerrel a művet.) Ruggeri később valóban főszereplő lett, de nem Pirandello 
darabjában, hanem D’Annunzio drámájában, a Iorio leányában. 

Egészében véve Bontempelli nacionalista indíttatású, az első világháború-
ban az intervenciót támogató értelmiségi, a társadalmi valóság azonban lassan 
távolítja a fasizmustól, s ez a folyamat két akadémiai beszédében csúcsoso-
dik ki: Leopardiról és D’Annunzióról szólva 1938-ban a rendszer kritikájának 
adott hangot, ami súlyos következményekkel járt: kizárták a Fasiszta Pártból, 
felfüggesztették az újságírók névsorából, s lényegében nem hagyhatta el Velence 
városát, ahol akkoriban lakott. Végül azonban nem zárták ki mint akadémikust, 

347 M. Bontempelli, L’avventura, id. mű, 265–267, ottobre 1934.
348 AAI, Tit. VIII. Busta 23, fasc. 46/22. A Grand Hotel et Hotel des Anglais di Sanremo fejléces 

papírján, il 14 febbraio 1934 dátummal.
349 AAI, Tit. VIII. Busta 323, Fasc. 46/22/22.

Levél Massimo Bontempellinek  
visszavételéről a Fasiszta Pártba

A KONFERENCIA SZERVEZŐI



VI. SZÍNHÁZ AZ AKADÉMIÁN: A KÉSZÜLŐDÉS A SZÍNFALAK MÖGÖTT144

s néhány hónappal később visszavették a Fasiszta pártba. A kényszerű velencei 
tartózkodás a körülményekhez képest enyhe büntetésnek számított, miközben 
számos más kényelmetlen ember kitelepítése többnyire a legszegényebb, legel-
maradottabb déli vidékekre történt, mint arról Carlo Levi is beszámol a magya-
rul Ahol a madár sem jár350 címmel megjelent regényében. Úgy tűnik, Mussolini 
korábbi rokonszenvéből még megmaradt valamennyi Bontempelli számára.

Ettore Romagnoli 

Ettore Romagnoli az antikvitás, a görögség és a latin kultúra tudósa, műfordí-
tó, színházi rendező, író. Minerva és a nagy majom (Minerva e lo scimmione, 1917) 
című műve nacionalista és antiparlamentáris beállítottságáról tanúskodik. 
Egy 1920–21-es beszédében a gyárfoglalásokra utalva szomorú időkről s egy 
új barbárság fenyegetéséről beszél, 1923-ban pedig felteszi a költői kérdést: 
„Mikor volt az elmúlt ötven évben nagyobb szabadság errefelé?”351 Németel-
lenessége olyan erős volt, hogy az antik tudományok terén elért kutatási ered-
ményeiket is elutasította, s még a fasizmus melletti hűsége sem akadályozta 
abban, hogy ellenezze Olaszország elköteleződését Németország iránt. 

1933-ban a fasizmus tíz éves évfordulójára emlékezve Mussolinit dicsőí-
tette: „népe élére állt, […] akárcsak a próféta, akit Isten megvilágosított, em-
bereit a megmeneküléshez vezeti, a sivatag kihalt útjain […] s végül arra a 
következtetésre jut, Mussolini birtokában van »a költészet adományának«: »a 
költészet Olaszország«.”352 

Romagnolinak ugyanakkor kiemelkedő érdemei voltak a színházkultúra 
terén, fesztiválok, ünnepi játékok szervezésében, s a siracusai, a fiesolei ókori 
színházak klasszikus előadásainak népszerűvé tételében. Már 1911-ben meg-
alapította a Siracusai Ünnepi Játékokat, ahol 1927-ig rendezett is. Ezekből nőtt 
ki 1921-ben az „Istituto Nazionale del Dramma Antico”.353 Az ókori irodalmat 
modernizálni kívánta, megszabadítani a rárakódott retorikától, s az előadások-
hoz hozzákapcsolni az ókori színház integráns részét, a zenét is. Ezekben az 
években, évtizedekben nemzetközi szinten is újraértékelték az ókori emlékeket, 
elsősorban az amfiteátrumokat: Orange és Nîmes354 voltak a nagy példák. A 30-

350 Ford.: Mária Béla, Szikra, Budapest 1948.
351 Luigi Battezzato, Ettore Romagnoli: Tradurre i classici durante il fascismo, http://www.treccani.it/

scuola/lezioni/in_aula/lingua_e_letteratura/omero/2.html Utolsó konzultáció: 2014. 04. 24.
352 Ivi.
353 http://www.treccani.it/enciclopedia/ettore-romagnoli/ Utolsó konzultáció: 2014. 04. 24.)
354 Az Orange-i Fesztivál megalapítása Prosper Mérimée nevéhez fűződik, az író, művészettörté-

nész akkoriban a Történeti Műemlékek igazgatója volt, neki köszönhetően restaurálták 1869 
a színházat, mely a „Római Fesztivál” helyszíne lett. A kor nagy színészei, közöttük Sarah 
Bernhardt adtak itt elő. 
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as években a fasiszta rezsim számára az ókori nagyság különösen fontossá vált 
a megalkotandó új olasz identitás számára. Romagnoli számos egyetem, intéz-
mény tiszteletbeli tagja volt, műfordítóként az Iliászt és az Odüsszeiát fordítot-
ta, valamint Euripidész, Aiszkhülosz és Szophoklész tragédiái mellett próbálta 
visszaadni Arisztophanész komédiáinak nyelvi frissességét is. Ugyanakkor po-
litikai nézeteinek is hangot adott. Nacionalista publicisztikájával 1937-ben egy 
török ásatás kapcsán olyannyira megsértette Törökországot, hogy az leállíttatta 
az ásatást. Az Afrodisiában talált műkincsekkel kapcsolatban becsmérlően nyi-
latkozott a görög művészetről a rómaival szemben. Az ábrázolt alakokban, mint 
egy történész megállapítja, római légionáriusokat látott. „Mennyi ilyet látunk 
ma elvonulni a Liktorok új jelvényei alatt. Milyen sok ilyen típust látunk nap 
mint nap városainkban, a nép fiait. Romagnoli úgy írta le a Törökországban 
ásatásokat végző olasz régészeket, mint akik a sivatagban dolgoznak, a trópusi 
malária veszélyében”, 355 miközben újra életre keltették az egykori frízeket…

Pirandello és Romagnoli kapcsolata látszólag igen jó volt, Pirandello 
könyvtárában számos Romagnoli mű, fordítás maradt fenn, több dedikáci-
óval.356 A látszattal szemben, mint a Marta Abbához írott leveleiből kitűnik, 
Pirandello nem tartotta valami nagyra Romagnolit, a Volta konferencia előké-
szítése kapcsán például kiderül, hogyan vélekedett annak ókori előadásairól:

Ma újra értekezlet lesz az Akadémián a „Convegno Volta”-ról. De Santis elfogad-
ta, hogy az előadás impresszáriója legyen, Ruggeri pedig, hogy „Aligi” szerepében 
előadja veled a „Iorio leányá”-t, „Lazzaro di Rojo” Tumiati lesz, s „Candia della 
Leonessa” Irma Gramatica.357 Max Reinhardt is kész arra, hogy társulatával, a bécsi 
„Josephstadttheater”-rel ismét előadja a „Hat szereplő szerzőt keres”. Ma eljön hoz-
zánk az Akadémiára Pierantoni, s elmondja, a Corporazione dello Spettacolo milyen 
összeget bocsájt De Santis rendelkezésére. Úgy látom, jól haladnak a dolgok. Még a 
hűbelebalázs Romagnoli Plautusával kell harcolni, hála istennek, saját rendezésében 
akart egy ókori klasszikust színrevinni! Az a szép, hogy a „Hetvenkedő katona” ép-
penséggel a római katona kigúnyolása!358.

Pirandello egy másik alkalommal is megemlíti Romagnolit: 

Olvastad a kiigazítást, amelyet az Akadémiának le kell hozatnia a Convegno Volta elő-
adásairól Antonelli cikkével kapcsolatban? Szükség volt a kiigazításra, hogy helyükre 
tegyék a dolgokat. Pierantoni, akit az Akadémia meghívott mint a Corporazione dello 

355 L. M. Petricioli, Archeologia e Mare Nostrum, Sansoni, Firenze 1983, 354–355.
356 A korábbi igazgató, Alfredo Barbina megjelentetett bibliográfiája mellett az őt követő igazgató, 

Franca Angelini törekvéseinek köszönhetően az adatok nagy része, a dokumentumok jegyzéke 
az internetre is felkerült, s kutathatóvá is vált.

357 A Marta Abbánál messze ismertebb és népszerűbb színésznőre gondolt Pirandello a másodszí-
nésznői szerepre.

358 L. Pirandello: Lettere a Marta Abba, id. mű, 340222.
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Spettacolo elnökét, úgy gondolta, Lopezt kéri, hogy megtudakolja Ruggeritől, hajlan-
dó-e eljátszani „Aligi”-t a „Iorio leányá”-ban; most úgy tűnik, Lopez Ruggerinek azt is 
értésére adta, hogy „IV. Henrik” szerepére is felkérést kap. Amikor ezt megtudtam, nem 
láttam a dühtől, s kijelentettem, hogy lemondok a Convegno Volta elnöki tisztéről, ha az 
előadások közé bekerül művem, méghozzá pontosan az, amelyben legnagyobb tolmá-
csolómnak nem jut szerep.359 Az Akadémia utolsó ülésén, mely Pierantoni részvételét 
megelőzte, arra a véleményre jutottunk, hogy három művet mutatunk be, melyek közül 
csak az egyik lesz olasz: a „Iorio leánya” s mellette egy Plautusz komédiát, a „Hetven-
kedő katoná”-t, Ostiában, szabadtéren, és lehetőség szerint németül a „Hat szereplőt” 
Reinhardt új színrevitelében. Azonban utána úgy tűnt, a „Hat szereplő” felkeltheti a 
külföldi résztvevők irigységét, különösen a franciák részéről, s elvetettük ezt az ötletet. 
Azt javasoltam, hogy a Convegno Volta hivatalosan csak egyetlen olasz előadást tart-
son, a „Iorio leányá”-t, Marta Abba és Ruggero Ruggieri főszereplésével. [...] Ne legyen 
egyetlen művem sem. De minthogy éppen akkor szerepel a „Compagnia Stabile S. 
Remo Marta Abba” az Argentinában, a különleges hivatalos program, a „Iorio leánya” 
mellett lehetőség volna rá, hogy a társulat, melynek Marta Abba a főszereplője és veze-
tője, választása szerint tőlem is előadjon egy művet, amelyre a nemzetközi konferencia 
vendégeit meg lehet hívni, ahogy Ostiában Romagnoli úr előadathatja a Plautuszát 
szabadtéren egy másik társulattal. Nem tudtuk meghozni a döntést, mivel Romagnoli 
nem volt jelen, éppen külföldön van. Azonban úgy találtuk, azonnal meg kell cáfol-
nunk Antonelli cikkét, melyet meglepetésünkre közreadott a „Giornale d’Italia”.360

Végül is nem mutattak be Romagnolitól rendezést, csak előadóként volt je-
len az üléseken, ahol nagyon lelkesen működött közre. Romagnoli kieröltette, 
hogy a modern színházról szóló konferencián kedvenc témájáról, az ókori 
színházról beszélhessen, a görög színház modernségébe szőtte bele a modern 
színrevitelek kérdését. Pirandello elnökként az előadások szövegének előzetes 
átnézése, ellenőrzése során ezt jelzi, illetve egy mondat módosítását minden-
képpen kéri Romagnolitól:

Castiglioncello – (Livorno) 1934. szeptember 6. – XII°

Kedves Romagnoli!

Nagyon hálás vagyok neked szép előadásodért, melynek vázlatát most kaptam meg 
az Akadémiától. 

Régi barátságunkra való tekintettel szeretném felhívni figyelmed, hogy talán téve-
sen foglalkozol egy sajátos témával. A külföldi résztvevőktől, akik ilyen vagy olyan 
mozgalmat, irányzatot, történelmi vagy mai jelenség tárgyalását ajánlották fel, min-
dig azt kértem, hogy tartsák magukat a konferencia által javasolt öt általános téma 
egyikéhez, pontosan abból a célból, hogy tartalmas általános vitát lehessen tartani. Te 
azonban úgy láttad jónak, hogy kedves témádhoz, a görög színházhoz térjél vissza, 

359 Természetesen juthatott volna szerep Marta Abbának a IV. Henrikben is, de Matilde alakja nem 
főszerep, hiszen ezt a darabot még férfi főszereplő – Alexander Moissi – számára írta a szerző.

360 L. Pirandello: Lettere a Marta Abba, id. mű, 340302.
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hogy általánosan foglalkozhass avval az anyaggal, melynek nagy mestere vagy, s hogy 
kizárólag a modern színrevitel kérdésénél állj meg.

Nem volna lehetséges az írásodat úgy módosítani, hogy valamilyen utalást a je-
len pillanatra is tegyél, a mi színházunk válságára, arra a mindig élő szubsztanciára, 
amelyet az antik Hellász költői nyújthatnak a mai közönség szomjának kielégítésére?

Arra kellene kérjelek, hogy legalább az utolsó paragrafusod egészét ejtsd el (öt 
körmondat) az előadásodból. Kritikát tartalmaz a rezsim egy intézményével kapcso-
latban, amelynek érdemeit természetesen nem tudom, és nem akarom ezen a helyen 
taglalni, azonban ezt nem lehetséges egy nemzetközi konferencia elé vinni. Az itthoni 
hiányosságokat tegyük bátran szóvá, de magunk között.

Várom véleményed, amelyet kérlek, sürgősen küldjél ide Castiglioncellóba 
(Livorno), sok szeretettel 

Luigi Pirandello361

Romagnoli válaszában hozzájárul, hogy a vélhetőleg az ellenségei felé tett kri-
tikát eltávolítsák.362

Carlo Formichi, az Irodalmi Osztály elnöke, akadémiai alelnök

Formichi kisebb mértékben vett részt a konferencia szervezésében, azonban 
problémák, konfliktusok, kényes kérdések esetén feltétlenül tanácsát, segít-
ségét kérték. Osztályelnökként fontos szerepe volt az Akadémia nemzetkö-
zi szintű képviseletében, így például ő az, aki Pirandello Nobel-díja ügyében 
tartja a kapcsolatot a stockholmi olasz nagykövettel. Szakmailag Formichi köz-
vetlenül nem volt különösebben érdekelt a konferencia témáiban: orientalista 
volt, a szanszkrit nyelv egyetemi oktatója, az indiai kultúra elismert tudósa.363

Silvio d’Amico – a külső segítő

A kongresszus lelke Silvio d’Amico, hivatalosan Pirandello asszisztense. Ki-
mondatlanul is az osztálytitkárt, Marinettit helyettesíti, aki sem koncepcioná-
lisan, sem a szervezés szempontjából nem lett volna alkalmas az efféle munka 
elvégzésére, azonban éppen Marinetti miatt nem lehet őt „titkár”-nak nevezni. 
D’Amico nem akadémikus, mégis meghatározó személyiség. Az egyik szín-
háztörténész szerint egyenesen „a XX. század legnagyobb olasz kritikusa és 

361 Tit. VIII. Busta 324/46/24/3-5, másolat 324/46/24/15–17. 
362 L. d’Amico Bruershez: „Ett ore Romagnoli beleegyezett  abba, hogy kihagyjuk az utolsó öt mon-L. d’Amico Bruershez: „Ett ore Romagnoli beleegyezett  abba, hogy kihagyjuk az utolsó öt mon-„Ett ore Romagnoli beleegyezett  abba, hogy kihagyjuk az utolsó öt mon-Ettore Romagnoli beleegyezett abba, hogy kihagyjuk az utolsó öt mon-

datát…” Castiglioncello, 13 settembre 1934. Accademia Nazionale dei Lincei Archivio Storico, 
AAI, Tit. VIII. Busta 323/46/1179.

363 Fontos munkája: Il pensiero religioso in India prima del Buddha (1926).
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színházszervezője”,364 már a tízes évek végétől, korai kritikáitól kezdve az olasz 
színház halálát vizionálta. Munkásságának megértéséhez feltétlenül hozzá-
tartozik, hogy a tehetős római polgárcsaládból származó fiatalember jezsuita 
neveltetésének köszönhetően, nem csak katolikus szellemiséget sajátított el, 
hanem az egyházzal, annak több prominens személyiségével igen közeli isme-

retséget, barátságot is ápolt, elsősorban a Gemelli körrel. 
Amatőr színházi működésének eredményeként a szakma 
későbbi szereplői közül is több kiemelkedő színészt, szer-
zőt, rendezőt, illusztrátort, díszlettervezőt ismert, mint 
például Sergio Tòfanót, művésznevén Stót. Pályáját az 
I. világháborúban való részvétele is befolyásolta, illetve 
közreműködése fiatal újságíróként a Partito nazionalista 
lapjában, az „Idea Nazionale”-ban. Több későbbi fasisz-
ta politikai vezető lett ismerőse, barátja, a már említett 
Federzonin kívül is, a hierarchia csúcsain állókkal jó vi-
szonyt ápolt, legyen az a klérus vagy a fasiszta vezetés, 
sőt, ha mindez nem lett volna elég, tanárként nagy való-
színűséggel bejáratos volt a királyi családhoz is.365 Jóllehet 
igaznak bizonyulhat későbbi állítása, hogy ő maga nem 

vett részt a politikában, nem volt meggyőződéses fasiszta, az előbbiek azon-
ban minden bizonnyal nagyobb mozgásteret adtak számára, befolyásolták le-
hetőségeit, szakmájában hatalmi tényező lett. 

Még egy fontos fiatalkori tapasztalat kísérte el a kritikust: már 1911-től 
kezdve a Ministero della Pubblica Istruzione – Közoktatási Minisztérium – 
tisztviselőjeként ott volt a liberális állam első színházpolitikai lépéseinél, a kul-
túrpolitikai elképzelések kidolgozásának első kísérleteinél, azaz a kultúrpoli-
tika, azon belül a színházpolitika alakításában is gyakorlati ismeretei voltak.366

A színház válságának okaként Silvio d’Amico írásaiban egyrészről a 
„nagy színészeket”, az elavult játékstílust, a társulatok rutinná vált kliséit, a 
repertoár szűkös voltát kárhoztatja (később, főleg a fasizmus előretörésével, 

364 Siro Ferrone jellemzését idézi Andrea Mancini: Tramonto (e risurrezione) del grande attore. A 
ottant’anni dal libro di Silvio d’Amico, Titivillus, Corazzano (Pisa) 2008, 9.

365 Ez utóbbi feltételezést Gerardo Guccini osztotta meg velem, aki még Silvio d’Amico fiától, az 
azóta elhunyt színháztörténész, Alessandro d’Amicótól hallotta. Alessandro d’Amico Gerardo 
Guccininek és Claudio Meldolesinek mesélte el apjáról, hogy kapcsolatban állt a királyi csa-
láddal. A visszaemlékezés szerint Alessandro egy este, amikor apja indult el otthonról (talán 
éppen nem volt színházi előadás), megkérdezte tőle, hova megy. Az apa erre olyasmi gesztust 
tett, mint aki azt mondja, „no, nézd már, mit meg nem kell tennem.” Majd így szólt: „most már 
olaszórákat is kell adnom Maria Josènek”. – Maria Josè hercegnő valóban belga volt, francia 
anyanyelvű, II. Umberto király felesége, olasz királyné (1906–2001). Az adatot nagyon köszö-
nöm Gerardo Guccininek, annál is inkább, mivel további magyarázatot ad d’Amico társadalmi 
helyzetére, kapcsolataira.

366 A Silvio d’Amico életútjával kapcsolatos adatokat a róla szóló kitűnő összefoglaló elemzésben 
l. A. Mancini: Tramonto, id. mű. 

Silvio d’Amico
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szóvá teszi az olasz művek „hátrányát” a külföldiekkel szemben), valamint a 
színházépületek nem megfelelő voltát, illetve – s ez lesz a Volta konferencia 
egyik fő kérdése – a közönség elpártolását. Ez utóbbit nagyrészt a film előre-
törésének valamint a sportesemények növekvő népszerűségének tudta be. A 
filmet mint riválist, többekhez hasonlóan, ő maga is alsóbbrendűnek tartja a 
színházhoz képest, nem is művészetnek, hanem a gyors reprodukálás, a sok-
szorosítás eszközének. 

A válság megoldását d’Amico, másokhoz hasonlóan, az állami szubven-
cióval véli megtalálni. Pirandellónak az állami szubvenció iránti törekvésein 
keresztül egy bizonyos kettősséget ismerhetünk fel: Pirandello a Volta kon-
ferencián tartott bevezető előadásában a művészet szuverenitásáról beszélt, 
ugyanakkor az állam kívánatos támogatását mint annak a művészet iránti kö-
telességét jelöli meg. Feltételezése szerint, amennyiben a művészet valóban 
fontos a társadalom számára, az államnak segítségére kell sietnie, azaz bele 
kell avatkoznia. A gondolatmenet folytatásaként, mint tanulmányunk elején 
láttuk, egy évvel később, 1935-ben Pirandello már a politika jelenlétéről be-
szélt a színházban.

Néhány évvel ezelőtt a színháztörténet d’Amicót a rendezői színház elő-
készítőjeként láttatta, talán ma ezt kevésbé érezzük hangsúlyosnak, valójában 
mérsékelt reformokat készített elő. Pozíciójából is adódóan, bármennyire is 
ambivalensen viszonyult a rendező, a rendezés kérdéséhez, később iskolájá-
ból kerül ki gyakorlatilag az első olasz rendezőgeneráció több fontos tagja. 
D’Amico a színházi struktúrán belül egy átrendeződést látott volna fontosnak: 
meg kívánta törni a színészek hatalmát, a társulatok színészi vezetését – az 
ő színházelmélete lényegében a szerző és a színházat értő szakember hatal-
mát hirdette. Pirandellóval közösnek láthatták az érdekeiket: az író maga sem 
volt színészpárti, a visszaemlékezések is ezt támasztják alá: rendezőként is 
elsősorban szerzőként viselkedett, és a színészektől az irodalmi mű, a szöveg 
iránt teljes fegyelmet és alázatot követelt, a szerző elképzeléseinek megfelelő 
azonosulást a szerepeikkel, a mű szószerinti tolmácsolását. A ma használatos 
„rendező” kifejezést egy később ismertté vált nyelvész, Bruno Migliorini al-
kotta meg. 1932-ben Silvio d’Amico felkérésére a „Scenario” című színházi fo-
lyóirat első számában jelent meg a levele, melyben először használta a „regia”, 
rendezés, valamint a „regista”, rendező szavakat.367

D’Amico hivatalos felkérésének indoka, hogy „a színház területének az 
egyik legkompetensebb és legnagyobb tekintélyű tudósa” […] „ajánlja fel ér-
tékes együttműködését a konferencia szervezőbizottsága elnökének”.368 A bel-
ső használatra készült levelezés meglehetősen bőbeszédűen, a külső szemlélő 
számára is sokatmondóan határozta meg d’Amico jogkörét: 

367 L. A. Mancini: Tramonto, id. mű, 73.
368 AAI, Tit. VIII. Busta 323/46/23.
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1. (szigorúan bizalmas) Elhatározást nyert, hogy a továbbiakban ne kapjon az Aka-
démián kívüli személy elnöki vagy titkári megbízást. D’Amico tehát nem lesz titkár, 
hanem Pirandello bizalmasaként és segítőjeként igen kényes helyzetben lesz az akadé-
mikusok és az Akadémia hivatalai vonatkozásában, hogy minden konfliktus- és félre-
értésmentesen bonyolódjon le. Sok múlik majd a tapintatán, a megértésén.
2. Ha leveleket ír Pirandello nevében, vigyáznia kell, hogy csak személyes jellegű leve-
lek legyenek ezek, kerüljön bármiféle kötelezettségvállalást, soha ne írjon olyan leve-
let, mely pénzügyi kötelezettségvállalással jár. Valamennyi olyan levelet, mely kötele-
zettségvállalással jár, előzetesen egyeztetnie kell az Akadémia hivatalaival és hivatali 
úton továbbítania.
3. Ne vállaljon a konferenciára való meghívással kapcsolatban közvetlenül kötelezett-
séget, mielőtt jóváhagyatta volna a neveket a szervezőbizottsággal és a kancellárral; 
főképpen ez utóbbival, tekintettel a dolog politikai vonatkozásaira.
4. Ne felejtse el, hogy a konferencia titkára Marinetti.369

Mindezek a kezdetektől fogva világos instrukciók, s jóllehet a meghívottak 
listái névtelenül készülnek, a későbbi levelezés alapján is nyilvánvaló, hogy a 
konferencia igazi, a színfalak mögötti rendezője, természetesen az akadémiai 
hierarchia tiszteletben tartásával, d’Amico volt. A folyamatból nyomon követ-
hető az Akadémia döntési mechanizmusa is, a szervezők és a funkcionáriusok 
együttműködése. 

D’Amico a konferencia sikerétől komoly szakmai előnyöket remélhetett, 
saját pozicionálása érdekében is igyekezhetett befolyásolni a konferencia irá-
nyát, azaz állami intézmények létrehozását, a színháztudósok szerepének ki-
emelését, sőt éppen ekkoriban akadémikusi rangra is pályázott. 

Ajánlását az elismert kritikus, Ugo Ojetti adta, aki munkáin kívül kiemelte 
vallásosságát, valamint hogy „hívő” fasiszta, aki az I. világháborúban a be-
avatkozást írásaival is támogatta, majd hősiesen harcolt.370 Akadémikusi ki-
nevezése nem sikerül, azonban a konferencia is hozzájárult tekintélye, hatal-
ma további növeléséhez. Pirandellóval szoros együttműködésben dolgozik, 
a köztük lévő különbségek ellenére is régi jóbarátságban voltak, egy helyen 
is nyaraltak, a gyönyörűséges tengerparti üdülőhelyen, Castiglioncellóban 
(Livorno mellett) – ezért történik, hogy a konferencia szervezésének utolsó 
fázisában kevesebb az írásbeli feljegyzés, mivel a felmerülő kérdéseket talál-
kozásaikkor meg tudták beszélni.

Pirandellóval közösséget tudtak vállalni a „harcukban”: „a XIX. századi 
polgári realista dráma és a nagy színész túlzott hatalma ellen”.371 D’Amico 

369 A presztízsen, valamint a szakmai érdekei érvényesítésének lehetőségén kívül d’Amico 
valószínűleg 6 ezer líra tiszteletdíjat kapott. L. a főtitkárhelyettes aláírásával ellátott, 1934. no-
vember 24-én kelt levelét, amely a d’Amicóval kötendő szerződés előkészítése. AAI, Tit. VIII. 
Busta 323/46/23/21. 

370 AAI, Tit. II. Busta 4, Fasc. 10.
371 Donatella Orecchia, Il critico e l’attore, Accademia University Press, Torino 2012. 
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nem csak jó szervező, hanem mint beszéde is mutatja majd, a politikai ha-
talommal is rendkívül ügyesen kommunikál. A szervezésben Paolo Milano, 
fiatal kritikus, a „Scenario” közreműködője, színházigazgató segítette.

A konferencia d’Amico terveinek megfelelően szerveződött, nem az ő hi-
bája volt, hogy a megvalósítás sok szempontból különbözött az elképzelései-
től, mindenesetre nagyon figyelemre méltó a terveket és a végső rendezvényt 
összehasonlítani. D’Amico nem csak olyan személyiségeket hív meg Rómába, 
akikkel egyezik a színházról vallott felfogása, hanem például az új színházi 
szemléletet képviselő nagy rendezőket is. D’Amico nézeteinek komplexitása 
nyomon követhető a négy kötetes Storia del teatro drammatico, A dráma története 
című munkája alapján is.372 Igaz, hogy a történet a dráma története, azonban az 
eredeti kiadás rendkívül gazdag képanyaga, illusztrációi rendezéseket, színé-
szi alakításokat, díszleteket, jelmezeket mutatnak be, azaz kimondatlanul, de 
jelen van a színház új elképzelése is. Igaz, nem foglalkozott például a másod-
rangúnak tekintett kabaré műfajaival, s nem jutott el Karl Kraus vagy a vilá-
gától úgyszintén idegen Bertolt Brecht színházának értékeléséhez.373 Az 1940-
ben kiadott IV. kötet arra is példa, hogyan tud d’Amico kényes problémákat 
kezelni: utal ugyan a nácizmus előtti német drámaírók „szemita” mivoltára, 
azonban elismeri munkájuk jelentőségét. A nácizmus előtti német és osztrák 
színház 23 oldalas taglalása után igen röviden összegzi a nácizmus színhá-
zát: anélkül ír kinyilvánított sikereiről, hogy egyetlen szerzőt vagy rendezőt is 
megemlítene, ellentében az emigrációba kényszeritett, elmenekült szerzőkkel.

A nemzeti szocializmus, mint ismeretes, erőszakosan fellépett az I. világháború utáni 
német színház ellen. Mind a zsidó, mind a kommunista szerzőket elűzték a színpadok-
ról: Reinhardt elmenekült Amerikába, Piscator meghalt, Jessner, aki Berlinben maradt, 
egy kis zsidó színházat igazgat, ahova csak zsidók járhatnak.374 Az új rezsim közvetle-
nül vette kézbe a színházak sorsát, s bejelentette, hogy általa meg fogja teremteni az er-
kölcsi, társadalmi és politikai felemelkedés eszközét. A friss statisztikák azt mutatják, 
hogy a Reichben kb. 20 állami színház működik, s hozzávetőleg 200 városi, a mintegy 
50 magánszínházat nem számítva. És nem csak a nagyvárosokban, hanem a kicsikben, 
a legkisebbekben is, időnként az ötven-, a negyven- és a húszezresekben is. Ezeknek a 
színházaknak nem csak az állami és a városi támogatás biztosítja a jövedelmét, hanem 
a közönség tömeges odaáramlása is, olyan érdeklődés mellett, mely párját ritkítja a 
mai Európában.375

372 Id. mű.
373 Színháztörténetében mindössze nyolc sort szentel Brechtnek, a Koldusoperáról csak annyit ír, 

hogy nagy sikert aratott John Gay művének aktuális adaptációja, l. S. d’Amico: Storia, id. mű, 
Vol. IV. 227–228.

374 Ivi, 232. D’Amicónak valószínűleg nem volt információja afelől, hogy Jessner 1933-ban emig-
rált Németországból. (Rotterdam és Tel Aviv után 1939-től az Egyesült Államokban élt, halálá-
ig 1945-ig.)

375 Ivi, 232. A későbbi, háború utáni kiadásban részletesebben kitérnek a náci színház jellegzetes-
ségeire. Ivi, 2. kiadás, szerk.: Alessandro d’Amico, Garzanti, 1960.
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A nácizmussal kapcsolatban figyelemre méltóak azok a nemrégiben publi-
kált dokumentumok, melyek egy, a színfalak mögötti alkudozást mutatnak 
be: d’Amico négy kötetes színháztörténetének kiadását fontolgatták Német-
országban, azonban ennek feltételéül néhány módosítást kívántak a szerzőtől. 
De Pirro, akkoriban a Népművelési és Propaganda Minisztérium fő színházi 
irányítója, ahogy Balla Ignác nevezte egyik levelében, a „színházi diktátor”376 
közvetített. Levelezőlapján „magán, szigorúan bizalmas” jelzéssel, aminek bi-
zalmas jellegét még hangsúlyosabbá teszi az a tény, hogy saját apósával kéz-
besíttette, d’Amicót tájékoztatja a németek reagálásáról válaszára, mely sze-
rint nem járul hozzá, hogy a fordítás során kihagyhassák a zsidó szerzőket.377 
„Te egyetlen sorral sem vagy hajlandó megcsonkítani a Történetet, ahogy ők 
kérték”. A németek azt sem fogadták el, hogy d’Amico Heinét az „egyik leg-
nagyobb német költőként” aposztrofálja. De Pirro ezen a bizalmas csatornán 
keresztül közli, hogy Berlinben nem fogadták el d’Amico válaszát, amiért is 
a mű nem fog megjelenni német fordításban.378 De Pirro Heinével kapcsolat-
ban megjegyzi még: „Nagyon megdöbbentem, és rögtön elégtételt is vettem, 
mert azt mondtam, hogy Carducci óta egészen D’Amicóig, ha nem vesszük fi-
gyelembe az antifasiszta Crocét, Olaszországban Heine élvezett és élvez nagy, 
megérdemelt elismerést; hogy a fasizmus nem foglalkozik ezekkel a dolgok-
kal … és végül azt mondtam, hogy H. volt a kedvenc költőm.” 

De Pirro levele végén sajnálkozik a sikertelenség miatt és reményét fejezi 
ki, hogy egy napon „mindez véget ér” és Luther nem túl édes nyelvezetében is 
a „»Történelmet« a maga teljességében lehet majd olvasni. Amellyel szemben 
ebben a pillanatban mélységesen »protestáló« [szójáték: protestante=protestáns 
és protestáló is, a szerző] vagyok, ahogy bizonyosan te is az leszel.” A német 
szövetség erősödésével egyébként valószínűleg Olaszországban sem lehetett 

376 A „színházi diktátor” kifejezést l. Balla I. levele, in: Herczeg Ferenc: Országos Széchenyi 
Könyvtár Kézirattári Növedéknapló 1954 év 97. sz., Milano, 1937. szeptember 25.

377 De Pirro Nicola kézirásos levele (személyes, titkos) S. d’Amico részére fejléces levelezőla-
pon „Ministero della Cultura Popolare. Il Direttore Generale per il Teatro e per la musica”, 
16 gennaio 1941, hivatkozik rá Raffaella Di Tizio, Documenti dal Fondo d’Amico, Raffaella Di 
Tizio, tesi di laurea specialistica in Studi Teatrali Silvio d’Amico. Il sogno di un teatro d’arte – la 
nascita di una scuola, relatori Ferdinando Taviani e Mirella Schino, 2009–2010, Università degli 
Studi dell’Aquila, 19 gépelt oldal Silvio d’Amico kézírásos javításával, a Museo Biblioteca 
dell’Attore di Genovában, 180.

 A dokumentum egyetlen furcsasága, hogy ekkorra már Olaszországban is ki kellett volna hagy-
ni a zsidó származású szerzőket a kiadványból. L. a Garzanti Kiadó 1940. március 6-án kelt 
levele Nelly Vucetich fordítónőhöz, melyben Babits Mihály: Az európai irodalom története című 
tanulmánykötete megjelentetése feltételeként a Népi Kultúra Minisztériuma, azaz bizonyára 
ugyanaz a De Pirro, kiköti a zsidó származású (di razza ebrea, zsidó fajú) írók kihagyását – ép-
penséggel pl. Heinét. A dokumentumot idézi: Bánfi Szilvia: Adalékok Babits Mihály irodalomtör-
ténetének olasz kiadástörténetéhez, „Irodalomtörténeti Közlemények” 109/2005, 4-6, 594. (A kötet 
azért nem jelent meg akkor Olaszországban, mert a költő nem fogadta el ezeket a feltételeket.)

378 R. Di Tizio: Documenti, id. mű, 186, 1941. január 16-i dátummal, kézírásos levél (címzett kezébe). 
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volna újra publikálni egy bár kritikákkal is illetett, de mégis csak zsidó szár-
mazású szerzők, színházi emberek fontosságát kiemelő munkát. De Pirro le-
velezőlapjából az is látható, hogy a faji törvények felső szintű támogatottsága 
is mennyire megoszlott.

D’Amico egyébként, ahogy máskor sem, színháztörténeteiben sem volt 
elnéző, ismertek a Bragagliát megsemmisítő kritikái: ugyanebben a Storia del 
teatro drammaticóban a stúdiószínházak között megemlíti az egyetlen hosszú 
életű olasz színházat, a Teatro degli Indipendentit, de úgy tartja, hogy Bragaglia 
csak a vizuális elemekben teátrális, a nemzetközi kabaré vonulatához közelít, 
nevetséges és dilettáns, hiányoznak nála a komoly rendezői megoldások. Kár-
hoztatja az amatőr színészek alkalmazásáért is a hivatásosok helyett.379 Az éles 
kritika a futurista színházat sem kerülte el, a színháztörténész nem keveseb-
bet állít, mint hogy futurista színház nem is létezik: „még soha nem fordult 
elő, hogy egy futurista komédia felkerült volna az olasz társulatok reperto-
árjára.” Marinetti darabjait „töredezetteknek, zsúfoltaknak, kaotikusaknak” 
tartja, amelyeket a publikum inkább mulatságként fogad.380 D’Amico elfogad-
ja a futurista díszlettervezést, főleg a szlávoknál és a németeknél. Megemlíti 
Prampolini nevét, nem annyira a színészek nélküli színházról vallott „gőzös 
futurista elméletei”, hanem néhány diszletterve miatt, melyek főleg külföld-
ön nagy sikert arattak. Achille Ricciardi „színek színházá”-ról úgy gondolja, 
„nem tudjuk, mit lehetne róla mondani egy színháztörténetben”.381

Az Akadémia funkcionáriusai

A kancellár: Arturo Marpicati

1934-ben Arturo Marpicatinak, az Akadémia kancellárjának még igen komoly 
hatalma volt, lényegében ő volt az Akadémia, illetve a konferencia politikai 
felügyelője. Mussolini régi, személyes jó ismerőseként akadémiai megbízatása 
mellett a Fasiszta Párt főtitkár-helyettesének funkcióját is betöltötte, a Fasiszta 
Nagytanács tagja volt. A levelezésből arra lehet következtetni, hogy munkáját 
jószándékkal végezte, s a felmerülő súrlódásokat igyekezett elsimítani. 

Marpicati Firenzében végezte az Istituto di studi superiorit, ahol többek 
között tanára volt a kitűnő, később antifasiszta történész, Gaetano Salvemini 
is, s egy másik nagy irodalomtörténész, filológus tudósnál, Pio Rajnánál 

379 S. D’Amico: La storia, id. mű, 327.
380 Ivi, 301–302.
381 Ivi, 302–303.
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szakdolgozott.382 Közeli kapcsolatba került a város értelmiségijeinek krémjével, 
a Voce körrel, (a „Voce” folyóirat közreműködőivel) s annak fejével, Giuseppe 
Prezzolinivel is, mindketten az intervenció lelkes hívei, önkéntesként harcol-
tak az I. világháborúban. A háború után Fiumében találjuk Marpicatit, a he-
lyi középiskola tanáraként, ott van a D’Annunzio féle megszállás idején is, s 
ekkor kötelezi le a jövendő Ducét. Ír a város lapjaiba, 1923–24-ben folyóiratot 
szerkeszt: a Duna menti kultúrákat egymáshoz közelíteni szándékozó, már 
címében is jelképes „Delta” folyóiratot, (1923–24) mely a Balkán és a Duna-
medence között kívánt kulturális közvetítő lenni, hiszen akkor Fiume számára 
ilyen küldetést remélnek. A folyóirat megjelenésekor, melyet Mussolini is üd-
vözöl, Prezzolinihez mint mesteréhez fordul, tanácsokat, közreműködést kér. 
A nagy értelmiségivel való barátságát dokumentálja levelezésük is – ez utób-
bi megszakadt Prezzolini 1925-ös Olaszországból való távozásakor, fiatalkori 
mestere nem követte őt a fasiszta hierarchia magasságaiba.

Marpicati az I. világháborús „csonka győzelem” fölötti kiábrándultságát 
írja meg magyarul is megjelent regényében, a Haditörvényszékben, mely akár-
csak többi irodalmi műve, korrekt második vonalbeli munka.383 A továbbiak-
ban is igen termékeny, irodalmi elemzéseket, intézménytörténeteket, Fiume 
környékének útikönyvét és a fasiszta intézményrendszert éltető műveket 
egyaránt írt, így élte ki irodalmi és tudósi ambícióit. Egyes írásai dokumen-
tumértékűek abból a szempontból, hogyan látta a funkcionárius-értelmiségi a 
rendszert, így az Akadémia működését, a Fasiszta Pártot stb.384

Pirandellóval és más írókkal már 1918-ban megismerkedett Rómában, ké-
sőbb Pirandello többször is igényelte, és meg is kapta segítségét. Nacionaliz-
musa a politikában Silvio d’Amicóhoz hasonlóan Luigi Federzoni vonalához 
közelítette. Arturo Marpicatiról már az I. világháború utáni fiumei tanárkodá-
sa idején tudni lehetett, hogy meggyőződéses nacionalista, illetve fasiszta. A 
fiumei származású neves antifasiszta, Leo Valiani, később az olasz ellenállás 
egyik vezetője, történész, szenátor, tanítványa volt a gimnáziumban. Valiani 
Marpicatira, aki katonai egyenruhában tanított az iskolában, mint korrekt ta-
nárra emlékezett.385 

382 Több életrajzi adatot a Treccani, Dizionario Biografico internetes változatából vettem, http://
www.treccani.it/enciclopedia/arturo-marpicati_%28Dizionario-Biografico%29/ Utolsó konzul-
táció: 2012. 02. 25., a többit saját fiumei kutatásaimból, l. Fried I.: Emlékek városa, id. mű.

383 La coda di Minosse, Editrice „Lloyd” S. A., Edizioni Delta, Fiume 1925, magyarul: Ascanio 
Colonna herceg olasz kir. követ előszavával, Franklin Társulat, Budapest 1935?, 1942, ford.: 
Révay József.

384 Marpicati 1931. március 18-án a Corvin Mátyás Társaságban is tartott az Olasz Királyi Aka-
démiáról előadást, melynek szövege megjelent a Társaság lapjában, a „Corvina”-ban: La Reale 
Accademia d’Italia con particolare riferimento alla classe di lettere címmel. Könyv alakban később 
jelent meg munkája: L’Accademia d’Italia, A. Mondadori, Milano 1934. 

385 L. bővebben: Fried I.: Emlékek városa, id. mű, 192–202, 234–245, 283–286.
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A Duce titkárságának titkos dokumentumai alapján információkat kap-
hatunk Marpicati Mussolinivel való kapcsolatáról, a fiumei bizalmi feladatá-
ról.386 1920. 11. 20-i keltezésű az a Mussolininek írt tegeződő levél, amelyben 
Marpicati, a D’Annunzio féle hadműveletek kellős közepén, elfogadja a felké-
rést, hogy Mussolini lapja, a „Popolo d’Italia” fiumei tudósítója legyen – ezt, 
mint írja, Arnaldo Mussolini, a testvér és Benito felkérésére teszi. Minthogy 
dolgozik a fiumei „Vedetta d’Italia” szerkesztőségében is, sokakat ismer, s fel-
készült, hogy közvetítse az emberek véleményét, akik már a „napnyugtára ké-
szültek fel”, illetve kapcsolatban áll a Parancsnoksággal is, „(amely nem akar-
ja elfogadni a napnyugtát, és megy… megy hova? – nem tudom; ő maga sem 
tudja… valószínűleg…)”.387 Még egy rövid titkos fiumei kereskedelmi nyilat-
kozat is van a dokumentumok között, egy nagy volumenű kereskedelmi szál-
lításról a D’Annunzio főhadiszállásnak, illetve D’Annunzio egy újabb katonai 
közleményéről. Marpicati küldetése, a D’Annunzióról, illetve környezetéről, 
lépéseikről kapott hiteles tájékoztatás igen hasznos lehetett Mussolini számá-
ra, ezen túlmenően Marpicati közvetített is D’Annunzio és Mussolini között. A 
„véres karácsony” után, amikor a város ostrom alá került, s D’Annunzio hely-
zete ellehetlenedett, a „Comandante” Marpicatit küldte titkos megbízatással 
Mussolinihez, annak segítségét kérve. Ismeretes, hogy Mussolini a kezdeti 
támogatás után már kihátrált a D’Annunzióval való együttműködésből, és ké-
sőbb sikeresen a saját javára fordította a fiumei megszállás politikai előnyeit.388

Mussolini bizalma és hálája, mint gyakran máskor, ezúttal sem tart örök-
ké, 1934 végén Marpicatit lemondatták a Fasiszta Párt főtitkárhelyettesi 
poziciójáról, s bár a kulturális életben fontos pozíciót töltött be, de kiiktatták 
a politikai élet frontvonalából.389 Tizenöt év telik el a két fiumei dokumentum 
után, amikor egy ügynökjelentés következik, Róma, 1935. február 21-i keltezés-
sel, azaz közvetlenül Marpicatinak a Fasiszta Párt főtitkárhelyettesi posztjáról 
való leváltása után (1932 és 1934. december között volt a Gran Consigliónak, a 
Fasiszta Nagytanácsnak is tagja). Jól példázza az ismert tényt, hogy Mussolini 
a titkosrendőrséget nem csupán vélt vagy valós ellenségei, hanem a hozzá 
közelállók, a vele együttműködő vezetők megfigyeltetésére is felhasználta. 
Nyitva marad a kérdés, ahogy Pirandello megfigyeltetése kapcsán is, vajon az 
ügynökök mennyire voltak elfogulatlanok, mennyire próbáltak hiteles mun-
kát kiadni a kezükből, vagy inkább az elvárásoknak megfelelően kitalációkkal 
töltötték meg jelentéseiket.

386 Archivio Centrale dello Stato, Segreteria Particolare del Duce/Marpicati.
387 Ivi.
388 A fiumei megszállás politikai vetületével kapcsolatban l. Ormos M.: Mussolini, PolgArt, id. mű, 

140–160.
389 Marpicati lemondatásának hátterében a G. Lombardo Radice üldöztetése elleni kiállása 

állt, l. B. Quagliarini, in: Dizionario Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/arturo-
marpicati_%28Dizionario-Biografico%29/ Utolsó konzultáció: 2015. 10. 28.
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Az ügynök az Excelsior Szálloda halljában hallgatta le Marpicatit (ez az a 
luxushotel, ahol nem sokkal korábban a Volta konferencia vendégei megszáll-
tak), akit állítása szerint két úr társaságában látott, majd Marpicati távozása 
után kihallgatta azok beszélgetését. Hallotta, hogy Marpicati panaszkodott ne-
kik a párt vezetésének bánásmódjára, ahogyan a legmagasabb funkcionáriusok 
eltávolították őt a pártvezetésből. Marpicati állítólag azt rótta fel nekik, hogy 
nem vették figyelembe a munkát, amit főtitkárhelyettesként például az iskolák 
területén végzett. Azt vélelmezte, hogy kollégája, Serena képviselő hozzájárult 
eltávolításához.390

Lemondatása után a Fasiszta Párt főtitkárhelyettesi posztjáról, a korábbiak-
nál ugyan jóval kevésbé, de még mindig fontos pozicióban maradt Marpicati, 
nem csak az Akadémia kancellárjaként, hanem az Istituto Fascista vezetőjeként 
is. 1938-ban lemondatták kancellári poziciójáról, bár formális funkciót kapott, 
szenátor lett. Megfigyeltetése ekkor fokozódott. 1939-ben odaadó gesztust tett: 
előadást készített Mussolini dicsőítésére, melyet elküldött a Ducénak, kérve, 
hogy nézze át – a munka igazi harcos fasiszta propaganda, Mussolinit, a kato-
nát állítja példaképül.391 A megfigyelés ennek ellenére olyannyira folytatódott, 
hogy 1941-ben még lakásvásárlásáról is tudósítják Mussolini titkárságát. 

Marpicati ápolta a még Fiuméből származó magyarországi kapcsolatokat 
is, elsősorban akkori fiatalabb munkatársával, Antonio Widmarral, a buda-
pesti olasz követség alkalmazottjával. Hivatalos kiküldetésben ellátogatott 
Magyarországra is, bresciai konzulként, Alessandro Monti emlékművének 
avatására. Az 1929-es esemény alkalmat adott a két ország közeledésének 
demonstrálására: a magyar politikai élet a legmagasabb szinten képviseltette 
magát az ünnepségen.392 Marpicati irodalmi ambícióit, melyeket egész életén 
át megőrzött, számos későbbi publikációja is jelzi. 

Az alkancellár: Antonio Bruers

Ha Arturo Marpicati Fiume elfoglalásakor közvetítő volt Mussolini és 
D’Annunzio között (az előbbit segítve), akkor Antonio Bruers-et (1887–1954) 
tekinthetjük közvetítőnek D’Annunzio és az Akadémia között, az előbbinek 
titkáraként, az utóbbinak alkancellárjaként. Ezekben a funkcióiban indirekt 

390 A. C. S., Segreteria Particolare del Duce/Marpicati.
391 Ivi.
392 Monti ezredes bresciai származású volt, akárcsak Marpicati. A piemonti-szárd kormány 

küldötteként mint az olasz légió parancsnoka részt vett az 1848–49-es magyar forradalom és 
szabadságharcban. Az 1929-es ünnepség a magyar–olasz kapcsolatok egyik látványos pillana-
tában történt, nyilvánvaló politikai érdeklődés kísérte: magyar részről nem kisebb személyi-
ségek vettek részt a megemlékezésen, mint Horthy Miklós, Bethlen István, Walkó Lajos kül-
ügyminiszter, Klebelsberg Kunó, Apponyi Albert. Az emblematikus jelentőségű emléktábla a 
Mátyás templom falán mind a mai napig látható.
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módon akár D’Annunzio és Mussolini között is közvetíthetett. Munkájának 
feltehetően egyéb fontos háttere is lehetett, többek között egyházi kapcsolataira 
is gondolhatunk, amelyek talán az Akadémia működésében is befolyással bír-
tak valamelyest. Szerteágazó tevékenysége, összeköttetései alapján a fasizmus 
nómenklaturájában eléggé egyedi módon, egészen 1943 júliusáig egyazon hi-
vatalt foglalta el, másodvonalbeli funkciónáriusként ugyan, de elég jelentékeny 
hatalommal rendelkezett. Bruers vallásos nevelést kapott, majd az egyházzal 
meglehetősen szemben álló D’Annunzio feltétlen híve lett, s nem csupán annak 
irodalmi, hanem a spiritualizmus iránti érdeklődésében is osztozott.393

Akadémiai tevékenységei közé tartozott a Volta konferenciák szervezése 
mellett a publikációk felügyelete is – ő foglalkozott a szervezés minden kér-
désével, tartotta a kapcsolatot a szervezőkkel (az 1934-es konferencia esetében 
elsősorban Silvio d’Amicóval), illetve összekötő volt a szervezők és Marpicati 
valamint az osztályelnök Formichi között is. Bruers rendelkezett – Marpicatival 
konzultálva – a költségvetés felett, hozzá kellett fordulnia Pirandellónak vagy 
d’Amicónak bármilyen financiális kérdésben. Akadémiai munkája mellett 
igen gyakran utazott D’Annunzióhoz – ő volt könyvtárának és archívumának 
rendszerezője is. Eugenio Garin kevéssé hízelgő képet festett róla: 

Spiritizmus és korporativizmus, giobertizmus és dannunzianizmus, hagyomány és 
futurizmus, tudomány és művészet: íme annak az összegző spiritualista filozófiának 
az összetevői, amelynek fasiszta jegyzetlapjai Gramscit erős megjegyzésre késztették: 
„híres fecsegő, egyike a sok parafadugónak, mely feljön az iszapos hullámtaréjra a 
zavaros vizeken.”394

Pirandello a film ellenében akarja a színház támogatását elérni, jóllehet az elő-
készületek során feltehetőleg megkérték a szervezőket, hogy ne támadják a 
többi előadás-fajtát. Erről tanúskodik vélhetően Bruers alkancellár egy kézírá-
sos, aláírás nélküli feljegyzése a konferencia előkészítésének egyik bizottsági 
összejövetele után Pirandello veszélyes véleményéről a filmmel és a sporttal 
kapcsolatban. Jó alkalomnak látszott, hogy Mussolini nem sokkal ezután ké-
szült az akadémikusokat fogadni a konferenciával kapcsolatban. A feljegyzést 
Bruers Marpicatinak címezte, kérve őt, hogy továbbítsa a Ducéhoz. A dátum 
1934. január 17-i, azaz még a munka kezdete. Marpicati továbbította az üze-
netet Mussolinihez, azonban Pirandello nevének említése nélkül.395 „Kedves 

393 Cfr. L’Enciclopedia Bresciana di Don Antonio Fappani, Opera San Francesco di Sales, Brescia 2007.
394 Letteratura e vita nazionale, 190, idézi Eugenio Garin, in: Enciclopedia Treccani, online: http://

www.treccani.it/enciclopedia/antonio-bruers%28Dizionario-Biografico%29/ Utolsó konzul-
táció: 2014. 05. 25.

395 Marpicatihoz címzett kézzel írott levél, AAI, Tit. VIII. Busta 22, Fasc. 1, cc. 6–9 1934. 1. 17-i dá-
tummal, úgyszintén: www.lincei-celebrazioni.it/volta/i4pirandello.html Utolsó konzultáció: 
2013. 05. 15.
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Marpicati! A Convegno előkészítő ülésein 
olyan többé-kevésbé nyílt tendencia került 
előtérbe – amelyet Pirandello és néhány 
akadémikus támogatott, hogy kivont kard-
dal rontsanak a rádió, a mozi és a stadionok 
(azaz a sport) ellen.”396

Silvio d’Amico első benyomásai Bruers- 
ről (Marpicati és egy tisztviselő jelenlétében 
találkozott vele az Akadémián) nem voltak 
túlzottan bizalomgerjesztőek, legalábbis er-
ről tanúskodik a Pirandellónak küldött be-
számolója:

Ha a bizottság akadémikus tagjai, ahogy maga is 
jelezte,397 megosztottak abban a kérdésben, hogy a 
konferenciát nemzetközi fesztivál vagy olasz elő-
adások sorozata kísérje, Bruers, aki sokat és katego-
rikusan beszél, annak a véleményének ad hangot, 
hogy a konferencia résztvevőinek egyáltalán nem 
szükséges előadást adni. Indoklása szerint a konfe-
renciának iszonyatosan magas költségei várhatóak 
(50 ezer líra csak a konferenciakötet kinyomtatása!), 
s az előadások megtartása lehetetlenné tenne bármi-

féle tartalékot, másrészt véleménye szerint a színházi előadások elvennék a rendez-
vény komolyságát, holott – állandóan ezen a különbségen lovagol – ez konferencia, 
nem pedig kongresszus –, és nem szabad – ez a harmadik, a végtelenségig ismételt 
szempontja – a következő konferenciák számára veszélyes precedenst teremteni.

Szükségtelen megismételnem magának azt, amit neki is udvariasan, de határozot-
tan leszögeztem, hogy ezek a megfontolások véleményem szerint minden alapot nél-
külöznek. Tény az, hogy ha meghívjuk a világ minden tájáról a színház legnagyobb 
képviselőit Rómába, egy olyan időszakban, amikor egyetlen valamirevaló színházat 
sem találnak, ahelyett, hogy „világhírt” adnánk a konferenciának, ahogy a Főnök kí-
vánja, alkalmat teremtünk, hogy a külföldiek a jelenlegi tökéletes szerencsétlenséget 
lássák. De Bruers erre a fülére nem hall.398

A kezdeti meglehetősen bizalmatlan fogadtatás után azonban, talán közös 
egyházi kapcsolataik révén, szívélyessé válik Bruerssel d’Amico viszonya. 

396 Ivi, Fasc. 46/4/6-9. Marpicati továbbítja az üzenetet, ahogy írója kéri. L. még: www.lincei-cela- Fasc. 46/4/6-9. Marpicati továbbítja az üzenetet, ahogy írója kéri. L. még: www.lincei-cela-Fasc. 46/4/6-9. Marpicati továbbítja az üzenetet, ahogy írója kéri. L. még: www.lincei-cela-asc. 46/4/6-9. Marpicati továbbítja az üzenetet, ahogy írója kéri. L. még: www.lincei-cela-
brazioni.it/volta/i4pirandello.html Utolsó konzultáció: 2012. 02. 25.

397 Amikor D’Amico magázza a nála mintegy húsz évvel idősebb Pirandellót, feltehetőleg a fa-
siszta időszak formuláját használja: az „ön” helyett a „maga” volt a kívánatos megszólítás.

398 L. d’Amico 1934. február 5-én kelt levele Pirandellóhoz, Museo Biblioteca dell’Attore di Geno-
va, Fondo Silvio d’Amico, Carteggi Convegno Volta, a továbbiakban: MBA, FsD’A, l. még G. 
Pedullà, Introduzione, Cronache, Vol. IV, id. mű, 18.

A Guglielmo Marconi és Luigi Pirandello  
által írt, D’Annunzio számára elküldendő  
levél piszkozata
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Szükség is volt erre, hiszen Bruers intézte a konferenciát előkészítő levele-
zést, a mindennapi ügyeket. Ő volt az, mint meglepetéssel tapasztaltam, aki 
az egykori ellenségek, D’Annunzio és Pirandello között a formális teátrális ki-
békülést létrehozta, a Pirandello és Marconi aláírásával D’Annunziónak elkül-
dött levél megfogalmazója. (A korábbi feltételezésekkel ellentétben, ezt nem 
Pirandello írta, csak jóváhagyta és lemásolta, aláírta a hozzá érkezett terveze-
tet). Valóban, a bombasztikus megfogalmazás távol áll a szicíliai író stílusától. 
A két vezető értelmiségi látszólagos összefogása, barátsága csak a publikum 
előtt, a „színpadon” történt meg.

Bruers, a szürke eminenciás a katolikus körök közül az ebben az idő-
szakban komoly befolyással rendelkező Agostino Gemelli köréhez tartozott, 
akárcsak d’Amico – a katolikus egyház erősödő politikai hatalmát néhány új 
akadémikus kinevezése is jelezte a harmincas években. Az Olasz Királyi Aka-
démia hatalmi gépezetének hátterében Bruers mindenesetre jelentős potenci-
állal rendelkezett.

A szervezés előkészületei

A szervezés igen bonyolult része volt a meghívottak névsorainak elkészítése, 
ezekből nagyon sokféle változat maradt fenn, sajnos dátum nélkül, részben 
kézírásos íveken, máskor gépírással, igen sok javítással, hiszen a névsor állan-
dóan alakult, változott. Eredetileg a bizottság minden egyes tagja húsz-húsz 
nevet ajánlott volna, azonban a szervezés során valószínűbb, hogy d’Amico 
javaslatait terjesztették a bizottság, s később Bruers, majd Marpicati közve-
títésével Ciano, illetve Mussolini elé. A meghívások körül igen sok nehézség 
adódott. A meghívottak névsorának gyakori megváltoztatása mögött sok hall-
gatás, lemondás állt.

1934. áprilisi keltezésű a kormányfő számára készült feljegyzés, mely a 
konferencia elvi szempontjait foglalja össze (ezek a többi Volta konferenciára is 
vonatkoznak), kiemelve annak különleges presztízsét, deklarálva elit jellegét. A 
feljegyzés egyben a politikai hatalom figyelmét és kontrollját is világosan jelzi:

Mellékelten megtalálható azon személyeknek a listája, akiket a Fondazione Volta Ta-
nácsa az Akadémia Irodalmi Osztályának javaslatára meg kívánna hívni a Luigi Piran-
dello Akadémikus elnökletével a prózai színházról rendezendő Volta Konferenciára 
jövő októberre Rómába.

Az alapszabály 7. pontja szerint a Volta Konferenciákra olyan „olaszokat és külföl-
dieket hívnak meg, akik HÍRESEK LETTEK a megvitatásra kerülő témában tudásuk 
és tapasztalataik alapján”, valamint „a meghívottakat minden költségtől” meg kell 
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kímélni, legyen az utazással vagy a tartózkodással kapcsolatos. Valóban, a korábbi 
konferenciákra kizárólag a tudományos életben igen magas rangú személyeket hívtak 
meg (Nobel-díjasokat vagy nemzetközi hírű tudósokat).399

A meghívásokat tehát „kisszámú, nagyon gondosan megválogatott szemé-
lyekhez” kellett intézni.400 Külön kezelték a külföldi s az olasz meghívottakat. 
A Volta konferenciák statútuma kimondta, hogy a meghívásoknál előnyben 
kell részesíteni a Nobel-díjasokat. Így került sor Gerhart Hauptmann (1912), 
Maurice Maeterlinck (1911), William Butler Yeats (1923) meghívására, azon-
ban nem minden drámával foglalkozó díjazottat választottak ki – utaltunk 
már Romain Rolland-ra például, akit nem hívtak meg. 

Az olasz meghívásokat a kezdetekben hat szerzőre, két rendezőre, két 
szcenográfusra és három kritikusra kívánták szűkíteni. A válogatás kritéri-
uma a „határokon kívüli ismertség” volt.401 Az olasz résztvevők névsorát az 
utolsó percben kiegészítették még Ugo Betti és Luigi Chiarelli nevével, akik el 
is fogadták a meghívást – nem előadás tartására kérték őket fel, hanem rész-
vételre. Ugo Betti402 bíró, drámaírói pályája elején van (a militarista ideológia 
kritériumainak ő is megfelel, amennyiben önkéntesként harcolt az I. világhá-
borúban), s ezekben az években kerül az elismert drámaírók közé, fő művét, a 
Corruzione al Palazzo di Giustiziát (Korrupció az igazságügyi palotában),403 később, 
1944–45-ben írta, de a harmincas évek elején már egyre ismertebb szerző lett.404 
A bűntény a Kecskeszigetent később, a háború után, 1946-ban alkotja.405 Luigi 
Chiarelli éppen ellenkezőleg, a tízes évek nagy groteszk színházi sikerei után, 
a fasizmus idején már nem alkot átütő művet, de elismert szerző, kritikus.

Az olasz résztvevők között Roberto Bracco mellett a másik nagy hiány 
Sem Benelli, aki egy korai névsoron még szintén szerepelt. A híres drámaíró, 
aki a maga korában a d’annunziánus drámai kánon követőjeként nagy sikere-
ket aratott, elsősorban Gúnyvacsora406 című kosztümös, patetikus „reneszánsz” 
drámájával, az első világháború hőse, nem kevés gondot okozott Mussolininek. 
Kevéssé ismert tény, de a trieszti nacionalista körök először Sem Benellit sze-
melték ki az 1919-es fiumei beavatkozásra háborús, nacionalista elkötelezett-
sége, drámaírói hírneve folytán.407 Később találták csak meg az igazi fiumei 

399 AAI, Tit. VIII. Busta 322 Fasc. 46/16/812.
400 AAI, Tit. VIII. Busta 322 Fasc. 46/16/813.
401 Ivi.
402 1892–1953
403 TV játék, 1966.
404 1938-ban a faji törvények idején avval vádolták, hogy zsidó, illetve később, hogy antifasiszta. 
405 Ford.: Ispánki János, in: Mai olasz drámák, vál., utószó, jegyzetek: Szabó György, Európa, Buda-

pest 1977.
406 1908. A művet 1912-ben már Budapesten is bemutatták a Magyar Színházban.
407 L. Fried I.: Emlékek városa, id. mű, 177–179.
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hőst D’Annunzio személyében. Benellit azonban nacionalizmusa nem gátol-
ta abban, hogy felismerje a Matteotti gyilkosság valós hátterét, s a Croce-féle 
antifasiszta értelmiségiek dokumentumának egyik aláírójaként nyíltan szem-
befordult a rendszerrrel. Ekkorra már megromlott barátsága Marinettivel, s 
ettől kezdve természetesen Mussolinivel való kapcsolata is. Személye azonban 
politikailag komoly súlyt jelentett a rendszer számára, ráadásul ő maga is tett 
időről időre egy-egy gesztust, ami miatt nem lehetett úgy megsemmisíteni, 
mint Braccót. A cenzúrával több ízben is meggyűlt a baja, s ismét csak a poli-
tikai hatalomgyakorlás mechanizmusát jellemzi, hogy végül nem egy esetben 
maga Mussolini döntött a műveivel kapcsolatos kérdésekben.408 

A konferencia témái, a színház válsága

1934. október 8-tól 14-ig kerül megrendezésre Rómában az Olasz Királyi Akadémia 
égisze alatt a IV. Volta konferencia. A téma Luigi Pirandello olasz akadémikus elnök-
letével a prózai színház lesz.409 A jelen színházi élet legkiválóbbjai közül kerülnek ki-
választásra szerzők, szakemberek és színpadi rendezők, akik felkérést kapnak a rész-
vételre. A meghívott személyek oda-vissza útjának valamint római tartózkodásának 
költségeit a Volta konferencia fedezi. A konferencia célja, hogy a színház jelen helyze-
tét tanulmányozza a világban, a mellékelt programvázlatnak megfelelően.410

Ilyen meghívóleveleket kaptak különböző nyelveken Európa országaiban 
színházi emberek. A leveleket Guglielmo Marconi, az Akadémia elnöke, va-
lamint Luigi Pirandello, a konferencia elnöke írta alá. Pozitív válasz esetén 
megérkezett az öt téma is, amelyek közül választhattak, melyikről készítenek 
előadást. A témák kötelező erejűek voltak, ezektől eltérni nem volt lehetséges, 
akkor sem, ha más témát ajánlott valamelyik meghívott.

A felsorolt témák a következők voltak:
1. A színház jelenlegi helyzete, összehasonlítva a többi előadóművészettel: a 

film, az opera, a rádió és a stadionok. 
2. Színházépítészet. Tömegszínház és kamaraszínházak 

408 Leopoldo Zurlo: Memorie, id. mű.
409 Az olasz „teatro” szó igen sok jelentésű: egyaránt jelentheti a „színház”-at, valamint az „elő-

adás”-t, illetve a „drámá”-t is. A szótár meghatározásai szerint: 1. színház átv. (színi)előadás, 
2. (színházi) közönség, 3. színműirodalom, 4. színészet, színművészet, 5. (fontos események) 
színtere, színhelye, 6. nagy, kerek előadóterem, amfiteátrum. L. Herczeg Gyula, Juhász Zsu-
zsanna: Olasz magyar szótár, Akadémia Kiadó, Budapest 2004.

410 AAI. Tit. VIII. Busta 323 Fasc. 46/5/430.
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3. Szcenika és színpadtechnika
4. Az előadás a népek erkölcsi életében
5. Az állami színház. A meglévő szervezetek tapasztalatai. Szükségletek – 

programok – cserék411

A dokumentumokból kitűnik, hogy a konferencia címe eredetileg a „Színház 
problémái” lett volna. Menet közben mégis úgy gondolhatták, nem szeren-
csés „problémákról” tanácskozni, hiszen egy olyan rezsim égisze alatt jön lét-
re mindez, mely kizárólag sikertörténeteket tud magáénak, így egyszerűen 
a „színház” lett a címe. Marinetti egyébként is felvetette, hogy „a Pirandello 
által »nehéznek« tartott témákat (aki nem rejtette véka alá a tömegszínházzal 
kapcsolatos szkepticizmusát), nagyobb »optimizmussal« kezeljék.”412

A konferencia lényeges kérdései érintik a dráma és a társadalom kap-
csolatát, a színház helyzetét a többi előadóművészeti ág, illetve a sport 

411 Egyes névsorokon láthatóak a témák mellett a feltételezett előadók nevei is, sajnos dátum nél-
kül vannak, így csak viszonylagosan lehet követni a szervezés alakulásának egyes fázisait. Egy 
ilyen változatnál a következő nevek szerepelnek az egyes témáknál: 1. téma: Simoni és Amiel, 
Németország?, 2. téma: Bontempelli, Gregor, Gropius, 3. téma: Prampolini, Marchi, Gordon 
Craig, 4. téma: Shaw, Marinetti, Romagnoli, Copeau, Hauptmann, 5. téma: Fabre, Pirandello, 
Németország?, Mejerhold. AAI, Tit. VIII. Busta 323 Fasc. 46/23/830.

412 Cronologia delle attività teatrali, szerk.: J. T. Schnapp, in: F. T. Marinetti, Teatro, vol. 2, id. mű, 824.

A Volta konferencia meghívó levele Mejerholdnak címezve 
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viszonylatában. Az esztétikai kérdések, melyek az ideológia, a mítoszok és a 
dráma, a színház viszonyrendszerében fogalmazódtak meg, a művészet önál-
lóságának vagy propagandisztikus felhasználásának problematikája, illetve a 
tömegszínház és a művészszínház lehetőségei, mind közelről érintették a szín-
házi szakmát. A tömegszínházhoz, illetve a modern technikához, a drámai ká-
nonok változásához, a színház új irányzataihoz kapcsolódóan a színházi tér, a 
színházépület is megváltozott, előtérbe került a modern színházépítészet, s a 
konferencián végül a kor egyik legnagyobb építésze, Walter Gropius fejtette ki 
evvel kapcsolatos elméletét. 

Az irodalmi mű valamint az előadás, a „drámaköltő” és a rendező kapcso-
lata úgyszintén erőteljesen foglalkoztatta a jelenlévőket. A rendezői színház 
már több országban is megjelent, a nagy színházi reform kiemelkedő rendezői 
is szép számmal szerepeltek a tervezetekben. Őket „maestri di scena”, „szín-
padmesterek”-ként aposztrofálták, mindazonáltal nagy becsben tartották, így 
a rendező-teoretikus Gordon Craiget is. A résztvevők többsége azonban nem 
fogadta el a rendező szerepének előtérbe állítását, a színház és az irodalom 
távolodását egymástól, alkalmasint elválását. Preferenciájuk mind a meghívá-
sokban, mind a konferencia előadásaiban elsősorban a „költő”, azaz a dráma-
író s a színházi szakember irányában hatott. A szcenika, az előadás mibenléte, 
az irodalmi művön túli technikai és egyéb feltételek az előadások létrehozásá-
ban ennek ellenére fontos kérdésekké váltak. Végül a konferencia igazi célja, 
az ötödik téma a konferencia csúcspontja lett: a színház és az állam kapcsolata, 
az állami állandó színház létrehozása, a finanszírozás kérdései.

A látszatok azonban gyakran csalnak: a deklaráció szintjén politikamen-
tes konferencia mögötti politikai érdekekből, illetve a totalitárius társadalmi 
berendezkedés miatt bizonyos kényes témákat igyekeztek elkerülni, így a po-
litika, a kultúrpolitika kérdéseit, például a cenzúra problematikáját, az intéz-
ményi kontrollt, a repertoárok, előadói stílusok központi meghatározására tett 
kísérleteket, melyek negatív megvilágításba helyezhették volna a kormányt. 
A meghívottak döntően megfelelnek a d’Amico tanulmányaiban, színháztör-
ténetében szereplő fontos szerzők, színházi szakemberek, illetve a kritikusok 
színházról vallott nézeteinek, színházpolitikai törekvéseinek, melyeket a jelen-
levő olasz előadók többsége osztott. A szakmán belüli küzdelmekre, így az 
állami színház létrehozásáért, a dotációk, a hatalom birtoklásáért zajló csatáro-
zásokra jellemző, hogy a konferenciára készakarva nem hívnak meg színésze-
ket (holott a nagy olasz színészek még ekkor is világszerte ismertek és népsze-
rűek, a vándortársulatoknak is ők a vezetői). Az egyik dokumentum indokolja, 
miért is nem merült fel, hogy a színházi konferenciára színészeket is hívjanak. 
„Azért, hogy a meghívandók korlátozott számát teljesíteni lehessen, nem lát-
szik szükségesnek színészeket meghívni, sem olaszokat, sem külföldieket.” 
Ezen az első változaton még látszik a későbbi áthúzás: „minthogy a konferen-
ciának komoly tanulmányok elkészítése a célja, nem pedig személyes hiúságok 
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felmutatása”.413 Ez lesz az egyike azoknak a törekvéseknek, amelyeket például 
Gordon Craig súlyosan kritizál, mint egy levelében a konferenciával kapcsolat-
ban írja: a Mussolini féle kormány „a szervezőket helyezi a színészek helyére… 
a mai Olaszországnak nem lenne szabad ezt a hibát elkövetnie.”414

A hatalmi harcokban a szakmán belül a színészek éppen vesztésre álltak 
az adott pillanatban – nem számított, hogy a nagy színészek sokáig nemzet-
közi szinten képviselték az olasz színházat. A mitikus nagyasszony, Eleonora 
Duse ugyan már tíz éve halott volt, mások azonban, mint Ermete Zacconi, 
éltek és dolgoztak. A színészek háttérbe szorítása korábban is napirenden 
volt, már egy 1924-es tanulmány is a „vándortársulatokra épülő színházban és 
azok nagy számában” látta a bajok gyökerét.415 Mivel végül nem tartottak elő-
adásokat, ahogy nemzetközi konferenciáin a Société Universelle du Théâtre 
szokta, a Volta konferencia érdekessége maga Róma s a fényűző vendéglátás 
lehetett: Gordon Craig beszámolója szerint mindössze egyetlen érdekes elő-
adást játszottak ezekben a napokban Rómában, barátjáét, a zseniális komikus 
Petroliniét – a konferenciára azonban Petrolinit sem hívták meg. A színészek 
hiányára reagált Ettore Petrolini: 

Nemrégiben egy fontos újságban arról olvastam, hogy Rómában nemzetközi kong-
resszust tartottak a színházról. Megtudtam, hogy igen tekintélyes személyek vettek 
rajta részt: egy híres eret vágó orvos... egy kiváló sebészorvos... egy építőmérnök... egy 
érdemes geológus... Hallottam, hogy gyanús módon arra vetődött egy komikus is, de 
a rendőrőrmester, amint észrevette, odament hozzá és értésére adta, hogy távozzon, és 
ne üsse bele az orrát olyasmibe, amihez semmi köze.416 

Munkáiban D’Amico már régóta beszélt válságról: a „nagy színész”-re épülő 
színházi előadás hanyatlásáról, a kereskedelmi színház elsekélyesedéséről.417 
La crisi del teatro című kötetének címe is igen közel áll a konferencia témájá-
hoz. Reformtervezetét publikálta benne, amelyet Bottai miniszterrel is megvi-
tatott. A korporációs miniszter Mussolinivel is beszélhetett a kérdésről, mert 
d’Amico személyes találkozásra számított a kormányfővel. A találkozás nem 
jött létre, ahogy a reform megvalósításához sem lett meg a politikai akarat. 
Azonban lehetségesnek gondolom, hogy Mussolini 1933-as beszédének tar-
talmában, amelyet az Olasz Szerzők és Kiadók Társaságában (SIAE) tartott, 
megjelenhettek azok az információk, amelyeket ebben a tervezetben olvasott. 

413 AAI, Tit. VIII. Busta 322 Fasc. 46/16/813.
414 Idézi G. Pedullà: Il teatro, id. mű, 199. Hivatkozása: Il carteggio tra Edward Gordon Craig e Olga 

Resnević Signorelli (1936–1964), in: „Teatro Archivio”, gennaio 1989, n. 12, 41.
415 Franca Angelini: Teatro e spettacolo nel primo Novecento, Laterza, Roma–Bari, 1988, 80–82.
416 E. Petrolini megjegyzését Un po’ per celia, un po’ per non morir… idézi Pedullà: Il teatro, id. mű, 194.
417 S. D’Amico: Tramonto del grande attore, La Casa Usher, 1929.
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A beszéd minden bizonnyal hatással volt a Volta konferencia tematikájára, 
bár lényegében azokat a diskurzusokat foglalta össze, melyek a színházi szak-
mában, illetve a kultúrpolitikában már régóta napirenden voltak. A beszéd 
legtöbbet hivatkozott részlete a következő volt:

Hallottam, hogy a színház válságáról beszélnek. Van ilyen válság, azonban tévedés 
azt gondolni, hogy ez a film sikerének tudható be. Ehelyett kettős szempontból kell 
foglalkozni vele, egy szellemi és egy materiális szempontból. A szellemi szempont 
a szerzőkre vonatkozik. A materiális a helyek számára. Tömegszínházat kell csinál-
ni, amely 15–20 ezer személyt tud befogadni. A „Scala” megfelelt ennek az igénynek, 
amikor egy századdal ezelőtt Milánó lakossága 180 ezer fő volt. Ma azonban már nem 
felel meg ennek az igénynek, amikor a népesség egy millió fölött van. A helyek véges 
száma miatt szükségszerűen magasak a jegyárak, ez pedig eltávolítja a tömeget. A 
színház azonban, amelynek véleményem szerint a filmnél nagyobb a nevelési haté-
konysága, a népé kell legyen, ahogy a színházi műnek a nép igényeinek megfelelően 
nagyon hatásosnak kell lennie. Nagy kollektív szenvedélyeket kell megmozgatnia, élő 
és mély emberség kell, hogy ihlesse, azt kell színre vinnie, ami a szellem életében és 
az emberek kutatásában valóban fontos. Elég a hirhedett háromszögből, amely mos-
tanáig megszállva tartott mindenkit. A háromszögből adódó komplikációk mára már 
elfogytak. … Tegyenek valamit azért, hogy a kollektív szenvedélyek nyerjenek drámai 
formát, és meg fogják látni, hogy a nézőterek megtelnek. Amíg nem oldják meg ezt a 
problémát, nem fog a színház válsága sem megoldódni.418 

A szimbolikus politikai beszéd tehát kétféle megoldást kínált: „materiális” 
megoldásként a tömegszínházat, „szellemiségében” azonban új típusú drá-
mákat igényelt. A színpadi mű misztifikálása bármennyire is megfoghatat-
lan, de jól hangzik a hívek számára, miközben a tömegszínház elképzelése 
hasonlóképpen légből kapottnak tűnik. Mindenesetre a beszéd üzenete szerint 
a színház társadalmi küldetése, az új mítoszok megalkotása, a fasiszta ideoló-
giához illően nyilvánvalóan a színház propagandisztikus célú felhasználását 
jelenti. A vitákra (szerencsére) csak nagyon megfoghatatlan, propaganda-ízű 
megoldásokat kínált. Éppen ebben rejlik a döntő különbség d’Amico elemzése 
és a politikai üzenet között: a római kritikustól mi sem áll távolabb a 15–20 
ezer fős színház-stadionnál. A politikus evvel szemben a válságra politikai 
megoldást, az átpolitizált tömegszínházat kínálja. 

Corrado Sofia emlékezete szerint Pirandello megrémült Mussolini be-
szédétől, egyenesen a színház halálától tartott.419 A hegyek óriásai, melyen Pi-

418 Roberto Forges Davanzati: Mussolini parla agli scrittori, „Nuova Antologia” 1933, 187–193.
419 J. T. Schnapp Corrado Sofiára hivatkozik: Pirandello: Storia di un amore, Il Lunario, Enna 1992. „Biz-

tosan tudom, hogy megrémült Mussolini beszédétől és a 18 BL példájától, amelyről az újságokból 
igen alaposan értesült. Azokban az időkben nagyon sokszor találkoztam vele, s eljártam valameny-
nyi munkájának a főpróbájára. Ami azt illeti, én voltam az, aki elvittem neki a táviratot, mely hírül 
adta számára a Nobel-díjat.” Sofia emlékezete szerint a tömegszínház elképzelése Pirandello gon-
dolkodásában szinte száz százalékosan téves volt, J. T. Schnapp: Staging fascism, id. mű, 180. 
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randello ezekben az években dolgozott, lehetett volna Sofia szerint „Pirandel-
lo a tömegek számára”.420 Sofia kiemelte a fiatalok Pirandello iránti nagy tisz-
teletét, az íróra mint reménységükre tekintettek. Pirandello a beszédben táma-
dást látott színháza, az egész polgári színház ellen, a középosztály kultúrája 
ellen. Mussolini eszerint a színházban is a fasiszta újjászületés szükségességét 
mutatta fel. Ezt a beszédet követte a következő évben a már említett 18 BL. 

A konferencia mintha egyrészt Mussolini beszédét, másrészt d’Amico 
színházi reformelképzeléseit követné. Silvio d’Amico több művében írt a szín-
ház válságáról, a nagy színészegyéniségekre épülő olasz színház alkonyáról, 
amit a rendező megjelenésével vélt megoldhatónak. A rendező megjelenése 
rendkívül modern megközelítésnek tűnt, és sok éven keresztül ez is volt az 
olvasata. Talán elsősorban Silvio d’Amico fia, Alessandro d’Amico, aki maga 
is jelentős színikritikus volt, segítette elő ezt a későbbi interpretációt. A Volta 
konferencia vizsgálata során világossá válik, hogy d’Amico felismerte a nem-
zetközi világban a nagy rendezői reformokat, de a maga részéről a szerző, a 
drámaíró valamint a kritikus primátusát hirdette. A színész „mindenhatósá-
gának” eltűnésétől nem az újfajta rendezői színház eljövetelét várta, hanem a 
színházi struktúra átrendeződését, mely a szerző és a magafajta színházi szak-
ember megerősödését eredményezi. D’Amico a rendezők mellett, mint már 
utaltunk rá, a színészek kitüntetett szerepét sem fogadta el, holott az olasz 
színházi kultúrában ez egyáltalán nem volt indokolt.421 

Különösen érdekes a szerző mindenhatóságának nézete az avantgárd 
Marinetti szájából, aki nyitott a modernitás felé, otthonosan mozog a futurista 
színház vizuális, zenei, mozgásélményeiben, azonban szerzőként a „dráma-
költő” központi szerepe mellett száll síkra. 

 Világos volt, hogy a konferencia nem hozhat döntéseket. Más szemponto-
kat vetettek fel, mint d’Amico írja recenziójában: 

Természetesen a nézőpontok különbözőek voltak. Elsősorban is ott húzódott a ki nem 
mondott, de felismerhető demarkációs vonal a jelenlévők, szerzők és tolmácsolók kö-
zött, hogy az előbbiek, és ez érthető, a prózai Színházat a Költészet és a közönség közöt-
ti komunikáció eszközeként értelmezik, míg az utóbbiak, és ez fatális, hajlanak arra, 
hogy többé-kevésbé túlértékeljék az előadást.

Amikor egyik tüzes improvizációjában Marinetti egy ponton, hogy a szó felsőbbsé-

420 J. T. Schnapp Yvon de Begnac feljegyzéseire hivatkozik, (Taccuini mussoliniani, Il Mulino, Bo-
logna, 1990, 355). Mussolini gyakran panaszolta Pirandello arisztokratikus értelmiségi mivol-
tát: „A forradalom világa egyáltalán nem foglalkoztatja. Talán meg is ijeszti. Mindenesetre 
elutasítja, hogy részt vállaljon benne. Néhányunkra mint be nem fejezett karakterekre tekint, 
be nem fejezett színháza terminológiájának megfelelően, mely inkább gondolatiságon, mint 
cselekvésen alapul.” „Mussolini hálás volt Pirandellónak, amiért éppen a Matteotti gyilkosság 
után vállalta a fasizmust. De nyíltan bírálta, Marta Abba iránti plátói imádatát pedig kárhoz-
tatta.” J. T. Schnapp, Staging fascism, id. mű, 181.

421 D’Amico rendszeresen megjelenő színházi kritikáiban azonban érzékenyen reagál a nagy 
színészek teljesítményeire.
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gét visszakövetelje, azt kiáltotta, a Színház (a prózai) egyenlő az Irodalommal, láttuk, 
amint a kortárs rendezés nagymestere, Gordon Craig kétségbeesett rémületében két 
kezébe temette ősz fejét.422 

Antonio Valenti Silvio d’Amicóra is tesz megjegyzést, mondván: a vita során 
„Láttuk, hogy D’Amico, akár egy prédikátor barát, széttárja karját és haragjá-
ban lábujjhegyére mutat.”423

A konferencia és a politikai hatalom 

Mussolini, illetve Ciano gróf alkalmanként személyesen is találkozott a 
szervező akadémikusokkal. Bármilyen kényes kérdésben a „Főnök”-höz, a 
„Capo”-hoz kellett fordulniuk, később az informális „Capo”-ból már „Capo 
del governo”, azaz kormányfő, esetleg „Sua Eccellenza il Capo del Governo” 
lett. Érdekes, ahogyan a konferencia előkészítésének nem egészen egy éve 
alatt fokozatosan átalakították a szervezők viszonyát Mussolinihez, az egyko-
ri kollégához, (jó)ismerőshöz. Fogadta az akadémikusokat, ilyen alkalmakkor 
bizonyára instruálta is őket, sajnos ez utóbbinak nem maradtak konkrét doku-
mentumai. Galeazzo Ciano fontossága Mussolini sajtóosztályának vezetője-
ként nem lebecsülendő. Ő az, aki közvetlenül figyelemmel követi a szervezést, 
illetve később a konferenciát – Marpicatin keresztül, illetve alkalmasint a szer-
vezőkkel való megbeszélések útján. Erre utal például d’Amico 1934. június 
3-án küldött feljegyzése Carlinak, Formichi titkárának, melyben a bizottság 
tagjainak tájékoztatását kéri. 

Az elnök Galeazzo Ciano grófhoz, a kormányfő Sajtóirodájának vezetőjéhez intézett 
kérésére válaszul, mely szerint megbeszélést kíván abból a célból, hogy az előkészüle-
tek felől tájékoztassa őket, Ciano gróf tudatta, hogy 9-én, szombaton 17.30-kor fogadja 
őt a Palazzo Chigiben, és hogy ezen a megbeszélésen örömmel veszi a bizottság tagja-
inak a jelenlétét is.424 

A meghívottak listáját, illetve annak gyakori változásait a hivatali hierarchia 
minden lépcsőfokán egyeztették, sorrendben az Akadémia, esetleg az osztály 

422 Silvio d’Amico: Dopo il Convegno Volta sul teatro. Orientamenti, „Tribuna”, 17 Ottobre 1934, in: 
Cronache, 1914/1955, id. mű, Vol. IV, 2004, p. 138., hivatkozik rá G. Pedulla: Silvio d’Amico e la 
riforma del teatro italiano (1934–1944), in: Cronache, id. mű, 19.

423 A. Valenti, „Comoedia”, 1934.11, id. mű, 4.
424 Cfr. AAI, Tit. VIII. Busta 323, Fasc. 46/23/176 Azt is javasolja, hogy mielőtt Mussolinihez men-

nének, a bizottság tagjai esetleg tartsanak megbeszélést.
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elnökével, alkancellárjával, kancellárjával, feltételezhetően Cianóval, sőt magá-
val Mussolinivel. Erről tanúskodik például d’Amico egy levele az alkancellár 
Bruershez, 1934. április 2-án: „íme a Főnöknek szóló feljegyzés, amelyet Piran-
dello jóváhagyott a végleges listával együtt (kivéve, ahogy mondtuk, melléklet-
ben van egy másik javasolt lista is néhány más névvel). Ön tudja, hogyan kell el-
járnia: az Alapítvány tanácsának jóváhagyását kérjük? – mielőtt minden a Főnök 
elé kerülne?”425 A feljegyzések nyilvánvalóvá teszik, hogy minden lényegesebb 
dokumentumot, így a témákat, a meghívandók listáit, azoknak változásait el-
küldték a kormányfőnek, aki azokat véleményezte is. Marpicati kancellár állan-
dó kapcsolatot tartott fenn Galeazzo Cianóval – a konferencia idején az ülések-
ről naponta kétszer jelentéseket küldött. Mussolinivel a konferencia időpontjait 
is egyeztették, Marpicatinak Cianón keresztül mégis azt üzente, hogy nem tud 
az ünnepélyes megnyitón jelen lenni, nyilván ezt feleslegesnek tartotta.

Kedves Marpicati!

Őexcellenciája Marconi elnök úr nevében Formichi Excellenciás úr, folyó hó 6-i le-
velére válaszolva, amelyben azt a kérést terjesztette elő, hogy a 4. Nemzetközi Volta 
Konferenciát, őfőméltósága, a Kormányfő nyissa meg. Tájékoztatlak, hogy Ő Excel-
lenciája, a Miniszterelnök örült a meghívásnak, de nagyon sajnálja, hogy nem tud a 
fenti ünnepségen jelen lenni, mivel október 8-án, azon a napon, amikor a konferencia 
kezdődik, nem lesz Rómában.426

Ciano gróf részvétele, közvetítése teljesen személytelennek tűnik, ő maga fel-
tehetőleg nem foglalkozott szakmai kérdésekkel, nem akarta kiélni színházi 
ambícióit. Marpicati leveleiben, feljegyzéseiben mint egyenrangúval tárgyal 
Cianóval. (Az utóbbi még csak nemrégiben tért haza pekingi nagyköveti meg-
bízásából, s politikai karrierje kezdetén van, bizalmi helyzetében a később mi-
nisztériummá bővülő sajtóiroda működésének alapjait teremti meg.) 

A szervezők a totalitárius hatalmi gépezet részeiként, miközben élvezték 
saját privilegizált helyzetük előnyeit, valamelyest öntudatlanul is azonosultak 
a hatalom, a kultúrpolitika elveivel, módszereivel, illetve a represszív intéz-
kedéseket alkalmasint sajátjaik védelmében is felhasználták. Az olasz szín-
házi szakmából többen is kifogásolták például, hogy nem hívták meg őket a 
konferenciára. Luigi Bonelli panaszolja, hogy nem hívták meg a drámaírókat. 
D’Amico a következőket válaszolja: 

Tény, hogy az olasz résztvevők listáját az Olasz Királyi Akadémia a külföldiekével 
párhuzamosan állította össze, s együttesen hagyta őket jóvá Őexcellenciája, a Kor-
mányfő. Természetesen, az olasz meghívások sokkal bőkezűbbek voltak, mint a kül-

425 Az olasz a „Capo”-t használja. AAI, Tit. VIII. Busta 322, Fasc. 46/5/154, 157 Marpicati többször 
is „Capo”-ként emlegeti Mussolinit a Cianónak szóló hivatalos levelezésben.

426 AAI, Tit. VIII. Busta 322, Fasc. 46/5/352.
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földiek esetében, így például miközben Franciaországnak nem lesz ötnél vagy hatnál 
több konferencia részvevője, a többi országnak pedig egy és négy közötti, az olasz 
meghívottak pontosan huszonhatan vannak, akik közül a hat akadémikuson kívül ki-
lenc szerző, három építész és színpadtechnikus, két rendező, három kritikus és négy 
szakmai szakszervezeti vezető.427 

Akkor is Mussolini tekintélyére hivatkoznak, amikor autonómiájukat védve, 
elutasítják a diplomáciai testületek részvételét. „Az 1932-es konferencia óta 
felsőbb szóbeli utasításra határozták el, hogy nem kerül sor a nagykövetek 
meghívására a Volta konferenciákra”.428 

A kormányfővel való szoros együttműködés mellett, vagy éppen annak fo-
lyományaként természetesen az öncenzúra is működik: a szovjet meghívottak 
kivételével kerülték a kifejezetten antifasiszta vagy kommunista résztvevők 
meghívását, így szenved még egy látszólag érdektelen kérvény is elutasítást: 
egy argentín hölgy kér engedélyt a konferencián hallgatóként való részvételre 
(ebből látható a konferencia zártsága is a nagyközönség elől). Silvio d’Amico 
hagyatékában maradt fenn az a levél, amely indokolja az elzárkózást: e szerint 
az újságírónő „ismert antifasiszta”, akinek a jelenléte az egyébként apoliti-
kusként aposztrofált színházi konferencián nem kívánatos. Végül valamennyi 
engedményt mégis tesznek magas rangú ajánlólevelére tekintettel, melyet a 
politikai vezetés közvetít.429

A szakmai szervezetek vezetőinek meghívása, azok részvétele, némelyik-
nek a beszéde szervesen hozzátartozott a konferenciához, a meghívottak szá-
mából következtetni lehet ezeknek a szervezeteknek a megnövekedett számára, 
súlyára. Kontrolljuk mértéke, vezetőik rátermettsége változott: mégis egyértel-
mű, hogy a látszólag szakmai, valójában politikai szervezetek a hatalomgyakor-
lás eszközeiként működtek. A szigorúan tudományosnak mondott konferencia 
szervezői tisztában voltak feladataikkal, mint d’Amico jelezte Bruersnek: 

Célszerű meghívni a Confederazione Nazionale Fascista Professionisti e Artisti elnö-
két, a Corporazione dello Spettacolo elnökét, a Società Italiana Autori ed Editori el-
nökét, a Sindacato Nazionale Scrittori e Autori drammatici komisszárját. Végül is, a 
négy akadémikussal és tizenhét konferencia résztvevővel, a konferencián megjelenő 
olaszok száma huszonegy lenne.430

427 Feljegyzésben jelzik a kormányfő számára, hogy az olasz résztvevőket mindannyian a tényle-
ges nemzetközi ismertség alapján választották ki, s veszélyes lenne tovább bővíteni a névsort. 
AAI, Tit. VIII. Busta 322, Fasc. 46/15/613. 

428 Válasz az 1934. november 20-i, 8177 /613Pos. 1112-es táviratra, amelyet az Akadémia Alelnö-
kének címzett Fulvio Suvich, külügyi helyettes államtitkár. AAI, Tit. VIII. Busta 322, Fasc. 
46/15. Nem mellékesen, míg az 1932-es konferencia politikai jellegű volt, nyilvánvalóan nehe-
zebb kezelni a helyzetet 1934-ben, amikor a konferencia nyíltan nem politizál. 

429 MBA, FsD’A.
430 AAI, Tit. VIII. Busta 322 Fasc. 46/16/813. 
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A hivatalos ülésekre is meghívtak szakmainak mondott szervezeteket: az 
Associazione Nazionale Fascista Industrie dello Spettacolo komisszár-
ját, Nicola de Pirrót, az Associazione Nazionale Fascista Industrie dello 
Spettacolo főtitkárát, a Federazione Sindacale dello Spettacolo főtitkárát, az 
Opera Nazionale Dopolavoro vezetőjét valamint az Istituto Nazionale Cinema 
Educativo képviselőjét.431

Meghívások

Az Akadémia céljainak megfelelően a konferencia a színházi-kulturális élet 
prominenseinek meghívásával minél teljesebb képet kívánt nyújtani a nem-
zetközi színházi életről. Részben szakmai, részben politikai indokok miatt ki-
emelten foglalkoztak a francia, a brit, a német és a szovjet meghívottakkal. 
A kifejezetten kommunista vagy antifasiszta meggyőződésűek meghívásának 
kerülésén túl nem voltak egyéb politikai megfontolások. Sőt, Noël Coward és 
John Boynton Priestley szerepel a meghívandók egyik listáján, feltételezhetőn 
népszerű drámaírókként, nem mint köztudottan baloldali szerzők. Eugene 
Gladstone O’Neill meghívása is felmerült, azonban később az angol-amerikai 
színház szakértőjének számító amerikai Henry Furst kritikus, műfordító, új-
ságíró (Gordon Craig titkára)432 baloldalinak mondja a nagy drámaírót. „Azt 
gondolom, valószínűtlen, hogy elfogadja a meghívást, a végtelenségig mizant-
róp és antropofób, s hallomásból úgy tudom, és írásai alapján is (pl. A szőrös 
majom), hogy baloldali és fanatikusan antifasiszta. Nem lenne jobb a konferen-
cia számára, ha az amerikai színház valamely autentikus képviselőjét hívnánk 
meg, például a Theatre Guildből?”433 O’Neill részéről nem maradt fenn válasz, 
megőrízték ellenben Stark Youngét, aki elfogadta a ugyan a meghívást, utóbb 
azonban arról tájékoztatta az Akadémiát, hogy balesetet szenvedett, s ezért 
kénytelen lemondani a részvételt.434 Így végül senki nem képviselte az Ameri-
kai Egyesült Államokat, s a konferencia „európai” lett. 

Az amerikai dráma és színház fontosságát az olasz szakma bizonyosan 
értette, 1939-ben Bragaglia O’Neilltől az Anna Christie (később Anna Magnani 

431 AAI, Tit. VIII. Busta 323, Fasc. 46/23/75 D’Amico Bruershez szeptember 17-én.
432 A német származású Henry Furst, aki számos idegen nyelven beszélt, korábban Fiumében 

D’Annunzio külügyi titkárságán tevékenykedett, ahol Antonio Widmar is dolgozott. Számos 
munkája, folyóirat kritikája mellett, a d’Amico által alapított „Scenario” folyóiratban is publikált 
cikkeket. A fasizmus időszakából figyelemre méltó Benedetto Croce Storia d’Europa című munkájá-
nak angolra fordítása: History of Europe in the Nineteenth Century, New York, Harcourt Brace, 1933.

433 AAI, Tit. VIII. Busta 323 Fasc. 46/19, a dátum: 34.5.27.
434 Ivi, 46/20, a dátum: 1934.6.29.
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főszereplésével) és a Túl a horizonton után megrendeztette Thornton Wilder A 
mi kis városunk című darabját is nagy sikerrel. Hasonlóképpen eljutottak a nagy 
szcenográfusok – mint pldául Edmond Robert Jones – vagy a színházépítészet 
eredményei is Olaszországba. Színházi körökben ismert volt az egyetemi avant-
gárd színjátszás, a „little theatre movement” is. Ugyanakkor Piscator vagy Brecht 
kihagyása a konferenciából a Németországgal való diplomáciai kapcsolatokra, 
a náci rezsim bizonyosra vehető vétójára vezethető vissza. A politikai hovatar-
tozás nem jelentett azonban akadályt a fasizmus erős antibolsevizmusa ellenére 
sem a szovjet színházi szakemberek esetében. Ebben az időszakban még korrekt 
diplomáciai kapcsolatok voltak a Szovjetunióval, s több színházi szakember, az 
író-festő Alberto Savinio vagy Silvio d’Amico is élénk érdeklődéssel kísérte fi-
gyelemmel a szovjet színházat. Guido Salvini (Pirandello segédrendezője) azért 
kezdte késve a D’Annunzio-dráma próbáit, mert csak szeptemberben tért vissza 
szovjetunióbeli tanulmányútjáról. De olyannyira nem az antibolsevizmus hatá-
rozta meg a viszonyulást a szovjet színházhoz vagy a filmhez, hogy például a 
szélsőségesen fasiszta Telesio Interlandi is nagyra becsülte ezeket. 

A kormányfő számára készült egyik emlékeztető indokolja is a meghíváso-
kat: a különböző országok fontosságánál kiemelik a franciákat és a magyarokat: 
„Népesebbek a franciák, abból az okból, hogy drámai színházuk, legalábbis a 
produkciókat tekintve, ma Európa legelterjedtebb színháza. […] Hasonlókép-
pen fontosnak látszott Magyarországot is előnyben részesíteni, mivel jelenleg 
igen virágzó a színházi élete.”435 A spanyol meghívottak között „célszerűnek 
tűnt, hogy politikai okokból lemondjunk Miguel de Unamunóról.”436 

Pénzügyi kötöttségek is felmerülnek: „Végül az sem lehetetlen, hogy a mér-
leg pénzügyi korlátai miatt szükségessé válik az egyes listákon csökkentések 
elvégzése, azonban mindenképpen meg kell maradjon az az elv, hogy a konfe-
rencián minél nagyobb számban vegyenek részt országok.”437 A modern szín-
pad „mesterei”, „a legünnepeltebb oroszok”, Mejerhold, Sztanyiszlavszkij, 
Nyemirovics-Dancsenko mellett Antoine-t, Copeau-t, a cseh Hilart, Hofmant, 
az építész Walter Gropiust, valamint a színház „népszerűsítői” közül, ahogy 
nevezték őket, többek között a holland Wijdeveldet kívánták meghívni. 

A lista még nem teljes: hiányzik Lengyelország, Svédország, Norvégia, Dánia, Hollan-
dia, Románia, Bulgária. Ezen országokkal kapcsolatban a konferencia elnöke bizalma-
san, s a szokásoknak megfelelően kötelezettség nélkül, diplomatáinktól kért informá-
ciókat. Amikor ezeket majd megkapja, a Volta Alapítvány fenntartja magának a jogot, 
hogy esetleg rövid kiegészítő listát adjon be.438 

435 AAI, Tit. VIII. Busta 322 Fasc. 46/16/814.
436 Ivi.
437 Ivi.
438 Ivi.
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Silvio d’Amico egy alkalommal a sok visszautasítás és nehézség miatt panasz-
kodik Bruersnek:

Attól tartok, hogy a helyzet, legnagyobb szomorúságomra, megfordult: most, hogy 
az előadás rendben lévőnek látszik, a konferencián az a veszély fenyeget, hogy a fon-
tos nevek nagy része távol marad. Ami azt illeti, Shaw-ról semmit nem lehet még 
tudni, O’Neill nem válaszolt, Molnár és Claudel nem jön, s most még azt írod, hogy 
Benavente sem jön, nem beszélve az oroszokkal valamint Craiggel és Antoine-nal kap-
csolatos még mindig fennálló bizonytalanságokról.439

Franciaország: távolmaradók és jelenlévők 

Paul Claudel meghívását nagy igyekezettel próbálták a szervezők nyomatéko-
sítani, d’Amico nyilván igencsak örömmel látta volna a neves katolikus drá-
maírót a konferencián: „az ő hiánya lenne a legfájóbb”440 – írta, azonban vé-
gül nagyköveti teendői miatt Claudelnek le kellett mondania utazását. André 
Antoine-t világhírére való tekintettel úgyszintén próbálták meghívni, úgy is 
szívesen látták volna, ha nem ad elő, de ő sem jött el.441 Jacques Copeau is a 
legtekintélyesebb résztvevők közé tartozott volna. A nagy vizionárius katoli-
kus rendező igen közel állt d’Amicóhoz, rendezői felfogása, a drámai szöveg, 
az irodalmi mű tisztelete miatt is. A nagy katolikus kritikus sokat tett a mester 
közreműködései érdekében az olasz színházi életben. 

A listákon nem történik említés azokról a kiemelkedő francia színházi em-
berekről, Benjamin Crémieux-ről vagy Georges Pitoëffről, akikkel Pirandello 
korábban igen közeli kapcsolatban volt – igaz, ezek az együttműködések 1930–
31-re, Pirandello párizsi tartózkodásának végére megromlottak. (Crémieux-
nek, francia fordítójának Pirandello még 1925-ben bemutatta darabját a Teatro 
d’Artéban.) Pirandello nagyon sokat köszönhetett a párizsi színházi világnak, 
hiszen Pitoëff442 egészen kimagasló, formabontó rendezései nemcsak hírnevet 
hoztak számára, de a Hat szereplő szerzőt keres párizsi előadása vissza is hatott 
a mű végleges változatának elkészítésére, nélküle talán a darab ma kevésbé 

439 AAI, Tit. VIII. Busta 323, Fasc. 46/23/73, 15 settembre, d’Amico Bruersnek.
440 D’Amico Bruershez: 6 settembre Ivi, Fasc. 46/20.
441 D’Amico Bruershez, Castiglioncello 4 settembre 1934 – XII, Antoine lemondja részvételét, mi-

vel indoka szerint nincs módja elkészítenie előadását a kért 1934. augusztus 31-ig. A levelet 
Pirandellónak címezi. Ivi.

442 A Romániából akkor nemrégiben Párizsba érkezett fiatal rendező játszotta az Apa szerepét, 
felesége, Ludmilla a Mostohalányt.



173

lenne formabontó, „metateatrális”.443 Ezt az előadást látta és recenzeálta a fi-
atal Antonin Artaud.444 A párizsi sikert jól mutatja, hogy 1922–1940 között Pi-
randello darabjait a legnagyobbak rendezték, s tizenhat művét mutatták be 
Párizsban és tizenhét ismételt színrevitele volt.445 

Georges Pitoëff kivételével azonban meghívták a párizsi színházi únió, a Le 
Quartel des Quatre csoport, az újfajta rendezés és előadásmód többi képviselő-
jét, Gaston Batyt, Charles Dullint, Louis Jouvet-t.446 A konferenciára ők nem, de 
Emile Fabre, a Comédie-Française igazgatója, valamint több egyébként antifa-
siszta szerző is érkezett: Jean-Jacques Bernard, az „l’école du silence”, „a csend 
iskolája”-ként emlegetett irányzat képviselője,447 Denys Amiel és Jules Romains, 
utóbbi nem csak Franciaországban volt nagyon sikeres drámaíró, hanem Olasz-
országban is, különösen a Knock, avagy az orvostudomány győzelme című darabjá-
val. Romains a húszas években a Theâtre de Vieux-Colombier-ben Copeau szín-
házi iskolájának igazgatója is volt, (amelyet Silvio d’Amico is nagyra becsült). 

Két évvel később az olasz titkosszolgálatok már ellenségként kezelték, azt 
jelentették róla, hogy „ismert antifasiszta értelmiségi, aki több alkalommal 
is kifejezte ellenséges érzelmeit a rendszerrel szemben, utoljára az olasz–eti-
óp konfliktus idején.”448 Részvétele miatt először nem akarták engedélyezni, 

443 A párizsi rendezésben a „szereplők” a kor technikai és színpadtechnikai újdonságainak meg-
felelően felvonóval érkeztek a színpadra – ezáltal a „színészek” csoportjától teljességgel elkü-
lönültek. Ebből az újításból alakult az a – véglegessé váló – változat, mely szerint a „szereplők” 
a nézőtérről érkeznek – ez a szerzői utasítás az első szövegváltozatban még nem szerepel. L. 
Jennifer Lorch: Pirandello: Six Characters in Search of an Author, Cambridge University Press, 
Cambridge 2005. A szövegváltozatok szerepelnek a drámák kritikai kiadásában, L. Pirandello: 
Maschere nude, sorozatszerk., előszó: Giovanni Macchia, szerk.: Alessandro D’Amico, Arnoldo 
Mondadori Editore, I.–IV. köt., 1986–2007, Vol. IV. 

444 N° 24, 1923. május, „La Criée”.
445 François Orsini: Pirandello e l’Europa, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza 2001, 167. L. Vittorio 

Del Litto: Les debuts de Pirandello en France. L’interpretation des Pitoëff, in: Atti del Congresso 
Internazionale di Studi Pirandelliani, Venezia, Fondazione „Giorgio Cini” Isola di San Giorgio 
Maggiore, 2–5 ottobre 1961, Le Monnier, Firenze, 1967, 177–190. Anna Frabetti könyvében utal 
arra, hogy Dullin elutasította Pirandellónak a Matteotti gyilkosságot követő magatartását, l. Le 
magicien italien. Luigi Pirandello et le theâtre français dans les années 20 et 30, Ed. L’Age d’Homme, 
Lausanne 2010, 194.

446 Dullin 1922-ben megrendezte A becsületesség örömét, melyben ő maga játszotta Baldovinót. Ev-
vel vezette be és vitte sikerre a drámaíró Pirandellót Párizsban. Pitoëff 1923-as kultikus Hat sze-
replő szerzőt keres előadása bevonult a színháztörténetbe. Baty színházában mutatták be Dullin 
rendezésében az Így van (ha így tetszik)et, s ő rendezte az Ahogy szeretszet 1932-ben. A francia 
színházról magyarul l. Lakos Anna: A francia színház a német megszállás alatt, in: Színház és dik-
tatúra, id. mű, 64–88.

447 1888–1972. Darabjaikban hangsúlyt nyer a ki nem mondott, nem elsősorban a dialógusok, hanem 
inkább a metakommunikáció, a gesztusok, a csend fejezik ki a jellemeket, a helyzeteket.

448 Jules Romains már 1923-ban aláírt egy tiltakozást egy a hadiállapottal kapcsolatos törvény ellen. 
Alberti idézi Suvich táviratát az Olasz Királyi Követségre Bécsbe. Doc. 123, Roma, 20 aprile 1936 
[Presidenza del Consiglio dei Ministri 1937-39 (A.C.S.) Fasc. 14-3-1530], A. C. Alberti: Il teatro nel 
fascismo, id. mű, 218–9. Végül a bécsi Követség tanácsára a delegáció elutazott, azonban lénye-
gesen kisebb létszámmal, mint tervezték, így kimaradt belőle például Luigi Pirandello is. 

FRANCIAORSZÁG: TÁVOLMARADÓK ÉS JELENLÉVŐK 
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hogy Olaszország képviseltesse magát a IX. Nemzetközi Színházi Kongresz-
szuson Bécsben – végül mégis jóváhagyták.449

A szovjet kultúra és politika árnyai 

D’Amico ösztönzésére az Akadémia minden igyekezetét latba vetette, hogy 
a szovjet kollégákat a konferencia résztvevői között tudhassák.450 Olaszor-
szágban (legalábbis szakmai körökben) a színház mellett igen elismert volt 
a szovjet film is, elsősorban Eizenstein. A kölcsönösség jegyében az orosz-
szovjet színházi reformerek nagy érdeklődéssel viseltettek az olasz színhá-
zi hagyományok, elsősorba a commedia dell’arte iránt is, főleg a maszkok 
kérdése foglalkoztatta őket. A nagy olasz színészek közül nagy sikereket ért 
el Tommaso Salvini és Eleonora Duse. Ez utóbbi 1891–92-ben turnékon mu-
tatkozott be Oroszországban, ahová 1908-ban visszatért. Előadásai az olasz 
dráma iránt is felkeltették (vagy újra felkeltették) az érdeklődést, így Carlo 
Gozzi, Carlo Goldoni s D’Annunzio iránt. A Duse iránti tisztelet érezhető a 
nagy realista festő, Ilja Repin Eleonora Duse színésznő portréja című, 1891-ben 
készült munkáján. 

Olga Resnevič Signorelli, az orosz emigráció nagyasszonya, számos olasz 
értelmiségi jóismerőse, barátja Elenonora Duséval életre szóló barátságot 
kötött, de Gyagilev, Mejerhold, Sztaniszlavszkij, Tairov, Gordon Craig is is-
merősei voltak, később a nagy magyar táncos-koreográfus, Miloss Aurél is. 
Mejerhold bíztatására kezdett hozzá kedves barátnője, Duse életrajzához, me-
lyet 1938-ban ad ki.451 Craiget Olga még Genovából ismerte, s 1934-ben a Volta 
konferencián találkoztak újra: közvetítésével történt Craig meghívása 1935-
ben Tairov színházába, a Kamernyij Tyeatrba.452

Az Akadémiának hosszú ideig nem sikerül választ kapnia a meghívásokra, 
Bruers úgy vélte, úgy mozdíthatja ki az ügyet a holtpontról, ha a szovjeteket 

449 Suvich távirata, id. mű, doc. 124, Ivi, 218–219.
450 A korábbi ellentmondásos kapcsolatok az olasz és az orosz-szovjet futurizmus között, többek 

közt Marinetti 1914-es szentpétervári látogatása nem tartozik jelen témánk körébe.
451 A lett származású orvosnő felhagyott eredeti foglalkozásával, s az orosz irodalom fordítója 

lett, Csehovot, Dosztojevszkijt, Blokot, Jeszenyint, s más jelentős alkotókat ültetett át olasz-
ra. Római lakásukon férjével, Angelo Signorellivel számos értelmiségit láttak vendégül, 
Marinettitől Pirandellón, Bragaglián, Borgesén, Savinión, Deperón keresztül De Chiricóig, 
Alfredo Caselláig. A Voce kör mellett Gorkij is baráti köréhez tartozott. A forradalom után 
számos orosz menekült, értelmiségiek, nemesek, arisztokraták érkeztek Olaszországba, s Ró-
mában sokan közülük Olga Signorelli és férje, Angelo házában találkoztak. 

452 Elda Garetto, Daniela Rizzi: Russi in Italia, www.russinitalia.it/dettaglio.php?id=279 Utolsó 
konzultáció: 2014. 02. 01.
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biztosítja afelől, hogy senki emigránst nem 
hívtak meg a konferenciára.453 Később 
d’Amico azt javasolta, próbálják megfenye-
getni a szovjet hatóságokat: 

…enyhe zsaroláshoz lehetne folyamodni – 
diplomatikusan. Barátságosan közölhetnék 
a diplomáciai képviselőjükkel, hogy mivel a 
konferencia a színház aktuális helyzetének 
vizsgálatához semmiképpen sem nélkülözheti 
az orosz színházat, ha a Szovjetunió nem tudat-
ja velünk x napon belül, hogy jön valamelyik 
bolsevik meghívottunk, arra fogunk kénysze-
rülni, hogy az emigráns oroszok közül hívjunk 
meg valakit. Te is tudod, hogy sok kitűnő van 
köztük, aki jól értesült, s igen hasznos volna a 
konferencia számára.454 

Gorkijról és Sztanyiszlavszkijról nem kap-
tak hírt, de lassan érkezik néhány levél: 
Mejerhold augusztus 13-án Karlovy Varyból 
küld kissé bizonytalan választ, a szeptember 
eleji hazatérése utánra ígérve a véglegeset. 
Mindenesetre jelzi, hogy pozitív válasz ese-
tén feleségével, Zinaida Raichcsal érkezne. 
D’Amico rövid megjegyzést fűz a levél olasz 
összefoglalójához: „Válaszoljanak nyugod-
tan, a lehető legnagyobb mértékben erőltes-
sék a nagy előadást is.”455 

Nyemirovics-Dancsenko szeptember 20-i  
dátummal elfogadta a meghívást.456 D’Amico 
táviratban válaszolt, személyesen is meg-
hívva a nagy rendezőt. Tairov szeptember  
21-én táviratot küldött d’Amicónak, amely-
ben nem látja biztosnak utazását, mivel 
színháza következő előadásának éppen a 

453 Levél d’Amicónak, AAI, Tit. VIII. Busta 323, Fasc. 46/23/145. 
454 D’Amico 1934. szeptember 13., AAI, Tit. VIII. Busta 323, Fasc. 46/23/77.
455 AAI, Tit. VIII. Busta 324, Fasc. 46/15.
456 AAI, Tit. VIII. Busta 323, Fasc. 46/20 „Én is nagyon kérem, fogadja el a meghívást a római 

Nemzetközi Színházi Kongresszusra, amelyet Pirandello elnököl, akinek munkatársa va-
gyok, s amelyen a világ legnagyobb személyiségei vesznek részt. Szívélyes üdvözlettel” Silvio 
d’Amico Rome Via Nazionale 69.

Mejerhold kézírásos levele Karlovy Varyból
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konferencia idején lenne a főpróbája, azonban elképzelhetőnek tartja, hogy 
az időpont megváltozik még. D’Amico már másnap válaszol, kijelentve, 
hogy a konferencia legfontosabb előadása lenne az övé, s kifejezi reményét, 
hogy a főpróbát el tudják halasztani.457 Október 2-án, nem egészen egy héttel 
a konferencia előtt, a Külügyminisztérium miniszteri kabinetje sürgősséggel 
továbbítja Bruersnek a moszkvai olasz nagykövetség frissen érkezett távira-
tát. A szovjet külügyminisztérium az Akadémia hozzájárulását kéri, hogy a 
szovjet küldöttségben a már korábban meghívott Nyemirovics-Dancsenkón, 
Mejerholdon és Tairovon kívül Sergo Amaglobeli, a „Maliteatr” („a legjelleg-
zetesebb orosz hagyományú színház”) igazgatója is részt vehessen. Távirati 
úton kérnek az Akadémiától megerősítést, amennyiben elfogadja Amaglobeli 
részvételét. Az Akadémia azonnal biztosítja beleegyezéséről a szovjet hatósá-
gokat. Október 2-án Nyemirovics-Dancsenko Jaltáról küld lakonikus távira-
tot: „impossibilité venir.”458

457 „Kedves Barátom, szó szerint lesújt, amit olvasok öntől. Az ön előadása a legfontosabb, nem 
csak számomra, hanem a CONVEGNO VOLTA legfontosabb előadása; részvételének külön-
leges fontosságot tulajdonítunk, és én a magam részéről nem tudok belenyugodni, hogy hiá-
nyozzon (jaj, már másodszor!)”

458 AAI, Tit. VIII. Busta 323, Fasc. 46/20, „a jövetel lehetetlen”.

Nyemirovics-Dancsenko francia nyelvű levele saját aláírásával a Moszkvai Művész Színház 
levélpapírján (az 1898-ban alapított színház egyik híres első bemutatója Csehov Sirály c.  

darabja volt – ennek jelképe látható az igazgató megjelölésű levélpapíron).  
1934-től Gorkij nevét viselte a színház.
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A Szovjetunióból még további távirat is érkezik, ez már október 10-én, 
olasz nyelven: Mejerhold – „egészségi problémái miatt” – nem tud részt ven-
ni a konferencián.459 Rokonszenve felől biztosítja a konferencia munkáját, 
melyet „az élet új ritmusának és a világkultúra új ideáljainak” szentel. Diplo-
máciai körökből az a hír jut d’Amicóhoz, mely szerint Mejerhold lemondásá-
nak oka, hogy Amaglobeli lett a küldöttség vezetője. Ezt a feltételezést azon-
ban semmi nem támasztja alá. Végül Tairov és Serge Amaglobeli vesz részt 
a konferencián, utóbbi, „a szovjet delegáció vezetője” amellett, hogy színház 
ember, feltehetőleg pártfunkcionárius, esetleg ügynök volt.460 A válaszoknál, 
kimentéseknél még szívszorítóbb Tairov konferenciaelőadását és hozzászó-
lásait olvasni. Nagy elmulasztott lehetőségek – szinte kézzelfogható, ahogy 
a szovjet kultúra, az avantgárd ellehetetlenül, a társadalom végleg elszigete-
lődik, bezárul, megfagy a levegő.461 Az egyre erőszakosabban terjesztett szo-
cialista realizmus nem tette már lehetővé Tairov számára, hogy saját korábbi 
vagy mások bátor színházi kísérleteiről szóljon. Szereplésében előrevetül a 
sztálini terror megfélemlítése.

Spanyolország

Végül García Lorca sem tudja elfogadni a 
meghívást – távolmaradásának indoka nem 
derül ki, vélhetőleg tényleges elfoglaltsága az 
ok. Pedig Lorca meghívása mögött igen raci-
onális érv van: d’Amico megjegyzése szerint 
„kevésbé ismert név”, „de érdekes személy, 
mivel ő alapította meg a spanyol Theszpisz 
kordéit”, 462 azaz a tömegszínház kérdésé-
nek szempontjából tartották érdekesnek. 
D’Amicónak egy hispanista ajánlotta: „A 
napokban itt volt az új Spanyolország legzse-
niálisabb drámaírója, Federico García Lorca, 

459 Ivi.
460 Színházigazgató, 1934-35-ben két dráma szerzője: A jó élet és a Mandarinok. L. www.kino-teatr.

ru Utolsó konzultáció: 15. 12. 27.
461 A konferencia külpolitikai, diplomáciai kérdéseivel kapcsolatban l. Angela Paladini Volterra: Il 

Convegno Volta fra potere, cultura e diplomazia. Il carteggio con le ambasciate, „Biblioteca Teatrale”, 
(Nuova Serie, Ottobre-Dicembre 1999, 25–68); Ilona Fried: Pirandello, Sua Eccellenza Presidente: 
Pirandello and the Convegno Volta, „Pirandello Studies”, n° 29, (2009).

462 AAI, Tit. VIII. Busta 323, Fasc. 46/23/73, 15 settembre, d’Amico Bruersnek.

García Lorca és társulata
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akire a Köztársasági Kormány a spanyol 
költészet »Theszpisz Kordéit« bízta, azaz a 
Barracát”. Lorca az egyetemi hallgatók szín-
játszását, a Teatro Universitario la Barracát 
szervezte meg: a spanyol klasszikus drámát 
modern színrevitelekben Spanyolország-
szerte, még kis faluhelyeken is bemutatták. 
Az ajánló véleménye: „nagyszerű dolog, a 
legegyszerűbb eszközökkel s modern stílus-
ban. Nem hiszem, hogy bármi hasonló lenne 
Európában, hacsak nem a Szovjetunióban.”463 

Oly távol, s oly közel: G. B. Shaw

A szervezés kissé lassan haladt. Júliusban 
még átláthatatlan volt a helyzet, 50 meghí-

vott közül mindössze 24-en fogadták el a meghívást (18 külföldi és a 3 akadé-
mikussal együtt 6 olasz). Augusztus 21-én Formichi felsorolja, hogy kik azok 
a brit meghívottak, akik még nem mondtak igent a meghívásra: Craig, Arthur 
Pinero, W. Somerset Maugham, Harley Granville Barker, Allardyce Nicoll, 
James Barrie. „Csak az ír Yeats biztosított bennünket részvételéről.” „Az angol 
színház képviseletének szinte teljes hiánya igen súlyosan érintené az Akadé-
miát, mivel ha így történne, Anglia lenne az egyetlen ilyen nemzet.”464

A szervezők a nehéz külpolitikai kérdéseken túlmenően diplomáciai köz-
benjárást kérnek Nagy-Britanniában is, ahol az ismert politikus-diplomata, 
Dino Grandi a nagykövet,465 ugyanis nem tudják elérni G. B. Shaw-t, aki nem 
válaszol a meghívásra. Silvio d’Amico mindennel próbálkozik, mivel Shaw 
jelenlétét rendkívül fontosnak tartja, Molnár Ferenc mellett a legfontosabbnak. 
A dokumentumok szerint ő azonban válaszra sem méltatta az Akadémiát, jól-
lehet egy Dino Grandi nagykövethez írott későbbi leveléből kiderül, hogy sze-

463 Ezio Levi, a Biblioteca Hispano-Italiana, diretta da Ezio Levi, Firenze – G.C. Sansoni, Editore, 
fejléces papírján, kézzel: Universidad Internacional Santander (Spagna), 20 agosto 1934-XII. 
Ezio Levi felajánlotta, hogy cikket ír a La Barracáról, amelyet d’Amico el is fogadott a „Scenario” 
számára, „szívesen látjuk, ha rövid”, válaszolta 1934. augusztus 23-án, MBA, FsD’A. (Valóban, 
Levi megírta a cikket.) Végül nem találtak spanyol résztvevőt, így nem tudták használni a 
spanyolt mint hivatalos nyelvet.

464 AAI, Tit. VIII. Busta 323, Fasc. 46/20.
465 1929-ben külügyminiszter, 1932–39 között nagykövet az Egyesült Királyságban, 1939-től igaz-

ságügy-miniszter. 1943-ban jelentős szerepe volt Mussolini lemondatásában.

García Lorca levele, amelyben  
visszautasítja a meghívást
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mélyes ismerősök voltak, hiszen az író egy vacsorameghívást utasított vissza 
a nagykövet lakására:

Excellenciás Uram!
[…] Feleségem bronchitisszel az ágyat nyomja. Nem súlyos; de pillanatnyilag nem 
fogadunk el esti meghívásokat. Az igazság az, hogy túlságosan idősek vagyunk, 
hogy elmenjünk vacsorázni. Egy évben egyszer talán nagyon régi barátokkal, mint 
Normanék, megtesszük, de tudja, mi történt velem náluk. Az ön felesége kedvesen 
odajött hozzám s beszélgetett velem. Teljesen elvesztettem a fejem s megpróbáltam 
olaszul beszélni (amit nem tudok). Az eredmény dadogás volt nagyon rossz francia-
sággal (én vagyok a legrosszabb nyelvész – nem úgy, mint ön, aki jobban beszél an-
golul, mint bárki angol). Grandi asszony számára világos volt, hogy részeg vagyok, 
és a beszélgetés hirtelen megszakadt, mielőtt még visszanyertem volna öntudatom. 
Ez történik az öreg emberekkel, ha elmennek vacsorázni, ahelyett, hogy lefeküdnének 
aludni. Feleségem és én elhatároztuk, hogy a házon kívüli vacsora életkori határa 75 
év. Azon túl már csak unalmasak az öreg szószátyárok. És lám! Charlotte és én már 
közelebb vagyunk a 80-hoz, mint a 75-höz.

Azonban még mindig kísérteties vonzalmat tanúsítunk a fiatalosság iránt úgy dél-
után 4-ig. Ha bármikor ebéd-partyt ad, és két vendége az utolsó percben szomorúságá-
ra lemondja, nem zárkóznánk el az üresen maradt két hely betöltése elől. 

A londoni napjaink a csütörtök, péntek és szombat. A többi időben vidéken dol-
gozom.466

Valószínűtlen, hogy politikai indoka lett volna Shaw távolmaradásának. Más 
forrásokból tudni lehet, hogy a fábiánusként induló, a Szovjetunióval rokon-
szenvező (a kölcsönösség lemérhető, hiszen még az 1934. augusztusi írókong-
resszus is, mely az ideológiai megmerevedés szimbóluma lett, elismeréséről 
biztosította Shaw-t), társadalomkritikájáról híres drámaíró legalábbis a húszas 
években szimpatizált Mussolinivel. – Gaetano Salvemini, a nagy antifasiszta 
történész a húszas évek második felében Angliában élt emigrációban. 1955-
ben olasz fordításban kiadta Friedrich Adler és a saját , elsősorban 1927-ben 
a „Manchester Guardian”-ban folytatott vitáit Shaw-val. Salvemini egy fatus-
kóhoz hasonlítja az írót, olyannyira döbbenetesnek tartja Shaw tudatlanságát, 
állításainak megalapozatlanságát. 467 Salvemini szerint „világos, hogy abban 
a pillanatban, amikor az erőszak dicsőítőjévé válik, mindegy, hogy leninista 
vagy mussoliniánus erőszaké, elhagyja a fábiánus szocializmust”.468 Salvemini 
úgy látta vitájukból, Shaw azt hihette, hogy Mussolini hatalomra kerülésekor 
gyilkoltatta meg Matteottit. Ennek ellenére, meg sem próbálta, hogy pontosabb 

466 G. B. Shaw: Collected letters, vol. IV 1926–1950, szerk.: Dan H. Laurence, Viking, New York 1988, 
372, 1935. május 28-i keltezéssel. A drámaíró ugyanakkor jelezte, hogy nem sokkal korábban 
érkezett haza Új-Zélandról.

467 Gaetano Salvemini: G. B. Shaw e il fascismo, Guanda, Parma 1955, 7. Salvemini súlyosan elítéli a 
drámaírót, amiért a legkisebb erőfeszítést sem tette, hogy megértse a fasizmust. 

468 Ivi. 7.

OLY TÁVOL, S OLY KÖZEL: G. B. SHAW
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képet alkothasson Olaszországról. Jóllehet ismeretes volt a drámaíró számára, 
hogy Salvemini is Angliában él, soha nem kereste a vele való találkozás lehető-
ségét. A történész Shaw személyiségével magyarázza az elképesztő viselkedést:

Shaw stratégiája, az volt, hogy bármi áron kereste a botrányt, azaz, pontosan az ellen-
kezőjét állította mindannak, amit a normális emberek gondoltak, mindenekelőtt azért, 
hogy felfigyeljenek rá,. A skandalumnak ezt a módszerét az angolok úgy hívják: „fejen 
járni”. Az egyik legjobb angol humorista és karikaturista, Max Beerboom ábrázolta 
Shaw-t fejével a földön s lábával a levegőben. Mussolini nem volt népszerű Angliá-
ban sem a liberálisok, sem a munkáspártiak körében, sőt a konzervatívok nagyobb 
része sem osztotta Lord Rothermere feltétel nélküli lelkesedését iránta, bármennyire 
is úgy tartották, hogy „kiűzte Olaszországból a bolsevizmust” és „a vonatokat me-
netrend szerint közlekedtette”, a módszerek, amelyekkel mindezen sikereket elérte, 
elfogadhatatlananok voltak. Shaw dicsekvése, hogy csodálja ezeket a módszereket, az 
angolok többségét felháborította. ...469 

Salvemini Shaw egy másik tulajdonságát is kiemeli, mely szerinte döntően 
befolyásolta az olyan diktátorok iránti elismerésében, mint Mussolini, Sztálin 
és valamennyire Hitler: az erőszak iránti csodálata, s némi tréfás gonoszság.

Shaw néhány évvel később pacifista drámát írt, mely jól mutatja akkori 
politikai nézeteit: ebben elsősorban a nemzetközi szervezetek, illetve azokkal 
párhuzamosan a német, az olasz és a spanyol diktatúra (nem a szovjet!) va-
lamint az angol demokrácia szatíráját adta. Genf című drámájának metafori-
kus címe470 a Népszövetség székhelyére utal, s a darabban pellengérre állítja a 
nemzetközi szervezeteknek a háborús fenyegetéssel szembeni tehetetlenségét 
– szatírája nem kíméli a Népszövetséget és a Szellemi Együttműködés Nem-
zetközi Bizottságát sem. Mint alcíme jelzi: „A történelem egy képzelt fejezete 
három felvonásban”. (A Népszövetséghez tartozó Szellemi Együttműködés 
Nemzetközi Bizottságának olyan értelmiségiek voltak a tagjai, mint Marie 
Curie vagy Albert Einstein – utóbbi ugyan Hitler hatalomra jutásakor kilé-
pett a szervezetből.) A szüzsé szerint néhány panaszos bejelentését a butácska 
titkárnő merő tévedésből továbbítja feletteseinek, így a Hágai Nemzetközi Bí-
róság főbírója a diktátorokat, Battlert, Bombardonét, Flancót, valamint a brit 
külügyminisztert, Sir Midlandert (Hitlert, Mussolinit, Francót és Chamberlain 
külügyminisztert) beidézi a bíróságra. A társalgási dráma választ kellene ad-
jon a diktatúrák alapkérdéseire, ezt azonban nem képes megtenni. Végül egy 
deus ex machina-megoldással, a kulcskérdéseket megkerülve egy fals világvé-
ge hírével zárul a darab.471

469 Ivi. 7–8.
470 Geneva 1938–1945, magyarul: Genf 1938. A világtörténelem egy elképzelt fejezete, ford. és utószó: 

Képes Géza, Magvető Kiadó, Budapest 1955. (Az 1939-es angol kiadás alapján).
471 Különös módon a „zsidó”, a náci Németország üldözöttje a hír hallatán rögtön telefonálni 

kezd, amit az ő túlzott életrevalóságaként is értelmezhetünk: még ebben is bizniszt sejt.
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A mű kritikusa, Pilecki szerint Shaw 
olyannyira gyűlölte a polgári demokráciát, 
hogy a fasizmusban is az értékeket kereste, 
arra gondolhatott talán, hogy az majd lépé-
seket tesz a szocializmus felé, azaz végső 
soron saját populizmusának lett foglya.472 A 
kritikus szerint ennek volt köszönhető vala-
melyes szimpátiája még Hitler irányában is. 
Úgy vélte, hogy a kormányzás a néhány arra 
alkalmas ember feladata, mert egyébként az 
emberek úgysem értik, mi a jó nekik. Shaw 
az egyes emberek szenvedése iránt nem vi-
seltet empátiával, ezért sem tudta a maga 
mélységében feldolgozni a németországi 
zsidóüldözéseket. Sztálin iránti rokonszenve 
pedig megakadályozta abban, hogy őt is a 
diktátorok közé ültesse darabjában. Az 1938-
as kiadásban a darabot Feliks Topolski igen 
érdekes illusztrációi díszítik. A később híres-
sé vált festő valójában színpadképeket, illet-
ve portré-karikatúrákat rajzol: hol jeleneteket 
vázol, hol alakokat ábrázol teátrális gesztusaikkal. Shaw-t a címlapon éppen 
az angol mondásnak megfelelően fejen állva mutatja.473 A fentiek alapján elég 
kevéssé valószínű, hogy Shaw távolmaradásának politikai okai lettek volna. 

Abszurd dráma a színfalak mögött: Gordon Craig meghívása

A hosszas levelezést d’Amico, Bruers és a Craiget képviselő Henry Furst kö-
zött, illetve később magával Craiggel leginkább az akkoriban még nem ismert 
abszurd dráma terminusával jelölhetnénk, bár ezúttal félig-meddig happy 
enddel zárul. D’Amico annak ellenére, hogy egyáltalán nem osztja Craig mű-
vészi elméleteit, nem ismeri el színházát, nagyon lényegesnek tartja „annak a 
bolond Craignek”474 a részvételét. Mint nagyon híres „színpadi mestert” akar-
ta a résztvevők között tudni, nem mellékesen Craig kevés, de világhírű ren-
dezésének egyike Olaszországhoz kötődik: még 1906-ban Ibsen Rosmersholmja 

472 Pilecki Gerard Anthony: Shaw’s Geneva, Mouton & Co., London – The Hague – Paris 1965.
473 Max Beerboom, kiváló karikaturista Shaw-t úgy ábrázolta, hogy fejen állva megy, lába a leve-

gőben – ez lehet a Genfhez készült Topolski-karikatúra lényege is. A Topolski féle karikatúrák 
megjelentek az 1955-ös magyar kiadásban is, azonban a papír, amelyre a könyvet nyomtatták, 
annyira gyenge minőségű, hogy az illusztrációk nem érvényesülnek.

474 D’Amico Bruershez, Castiglioncello 1 agosto, AAI, Tit. VIII. Busta 323, Fasc. 46/23.

Silvio d’Amico levele Bruershez Craiggel 
kapcsolatban

OLY TÁVOL, S OLY KÖZEL: G. B. SHAW
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Duse főszereplésével. Craig azt a modern színházat képviseli, melynek elvei-
ben d’Amico nem osztozik, de amelynek fontosságát megérti és távolról elfo-
gadja. Craig szakítását a naturalista színházzal, a szöveg helyett a mozdulat-
ra, a ritmusra épülő elvont színházi rituálét, a színészt már-már helyettesítő 
Übermarionettet, a rendező előtérbe helyezését d’Amico nem ismerheti el, 
mégis kompromisszumok árán is ragaszkodik meghívásához.475 

Furst közvetít az Akadémia és a mester között, aki sokáig habozik, és nem 
ad konkrét választ, hogy elfogadja-e a felkérést a konferenciára. Elutasítja, 
hogy az angol színház képviseletében jelenjen meg, mivel az angol színhá-
zat nem tartja erre érdemesnek. Mellékesen megjegyzi, hogy régóta nem is 
él Angliában – nem teszi hozzá, de tudjuk, hogy nem kapott ott színházat, 
lehetőséget, hogy megvalósítsa terveit, amit Olaszországtól akkor még remélt. 
Előadást sem kíván tartani, mivel elvből nem szereti a konferenciákat. Végül 
mindenki döbbenetére részvétele feltételeként kérése az, hogy Mussolini fo-
gadja őt kihallgatáson. Mai olvasatban nem annyira a rajongás lehet a furcsa 
kérés indoka, valószínűbb, hogy Craig így vélte a Duce figyelmét a maga ja-
vára fordíthatni, és megbízásokat valamint munkáinak olasz kiadását remélte 
tőle. Furst továbbította d’Amicónak a mester ajánlatát: „az Akadémiának kí-
vánja adni 5 fő munkájának kiadási jogait (beleértve a klisék használatát is), 
ha az Akadémia saját költségén ki akarná adni azokat.”476 Azt is megjegyezte, 
hogy már sok nyelvre lefordították munkáit, de olaszra nem. A konferenciát 
megelőző utolsó időszakban Craig maga kezd el levelezni az Akadémiával. 
Tagadja, hogy találkozót szándékozott volna kérni a kormányfőtől, azonban 
annak a szervezése folytatódik. 

D’Amico elbizonytalanodik és Bruerstől próbál segítséget kérni: 

Mit tegyünk? Egyetértünk abban, ahogy Furstnek is több ízben elmondtam, hogy Gor-
don Craig nem Shakespeare, és a konferenciát remekül meg lehet nélküle is tartani. 
Számításba véve azonban azt a varázst, amit a színházi emberekre ennek a művésznek 
a neve gyakorol, akit joggal tartanak szinte valamennyi modern rendező mesterének, 
és azt a tényt, hogy művészetünk nagy barátja, rajongója és népszerűsítője volt, s végül 

475 Lorenzo Mango tanulmányában kiemeli, hogy Craig 1905-ös németországi útja során is-
merkedett meg a modernitással, színházelmélete, On the Art of the Mask, éppen Einstein re-
lativitáselméletének első téziseivel egyidőben született 1905-ben. Craig nem véletlenül örült 
meg Yeatsnek a Volta konferenciára érkezésekor, még 1911-ben az ír drámaíró használta 
Craig különleges térelemeit, díszletét az Abbey Theaterben. A nagy színpadi újító, rendező, 
szcenográfus is próbált a nemzeti színházért harcolni Angliában – a hagyományokkal való 
szakítás, az új színjátszás fellegváraként szerette volna megteremteni azt. – L. még Lorenzo 
Mango: L’officina teorica di Edward Gordon Craig, Titivillus Mostre Editoria, Corazzano (Pisa) 
2015, Kékesi Kun Árpád: Innovatív törekvések az európai színházban, in: Magyar színháztörténet. 
1920–1949, főszerkesztő: Bécsy Tamás és Székely György, szerkesztő: Gajdó Tamás, Magyar 
Könyvklub, Budapest 2005, 28–30. 

476 24.9.34. MBA, FsD’A.
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a másik tényt, hogy a konferencia számára nem sikerül angol résztvevőket találnunk, 
megkérnélek, hogy nagy körültekintéssel beszélj újra a kérdésről Marpicatival.477 

(Jellemzően az olasz kritikus a rendező-szcenográfust egy nagy drámaíróhoz, 
és nem egy rendezőhöz hasonlítja.) Marpicati valóban fogadta is Furstöt, s 
megígérte közbenjárását Craig kihallgatása érdekében. Craig a biztonság ked-
véért írásban is kérte a kancellár ígéretét. Furst látogatásáról Formichi osztály-
elnök titkára is beszámolt: 

Itt volt Rómában Henry Furst (az, aki Gordon Craig jövetelét intézi), s jelezte, hogy 
Marpicati professzornak mint a Fasiszta Párt főtitkárhelyettesének a levelére volna 
szükség: ez meggyőzhetné a jövetelről ezt a nagyon nehéz angolt, azt javasoltam neki, 
hogy menjen el személyesen a kancellárhoz. El is ment, s a megbeszélés eredménye-
ként Marpicati professzor mint a Fasiszta Párt főtitkárhelyettese levelet fog írni, hogy 
rávegye G.C.-t a részvételre.478 

Bruers megírja a levelet, s a Fasiszta Párt főtitkárhelyettesi levélpapírján 
Marpicati aláírja. Ennél hízelgőbb levelet nem is lehetett volna kitalálni: 

Nagyságod jelenlétének fontossága, akit mindenütt ismernek kiemelkedő érdemeiért 
a népek életének ezen a területén, arra késztet, hogy tovább erőltessem a fentiek-
ben említett meghívás végleges elfogadását. Részvételét, mondanom sem kell, nem 
csak a Királyi Akadémia és az érdemes külföldi szakemberek fogják nagyra értékelni, 
hanem mindazok, akik nagy érdeklődéssel és bizakodással tekintenek az eljövendő 
konferencia elé.

Ha – mint kívánom – megérkezik Méltóságod pozitív válasza, és abban a meg-
tiszteltetésben lesz részem, hogy Rómában személyesen is megismerhetem Önt, re-
mélem, hogy az örömteli alkalomból meg tudom szervezni az Ön számára a kért 
kihallgatást.479 

Végül is Craig elfogadta a meghívást, Marpicati pedig megtartotta ígéretét, a 
többi már nem rajta múlott. Mussolini 1934-ben, valamivel a konferencia után 
fogadta Craiget, akinek azonban nagy csalódást okozott a kihallgatás. Feljegy-
zéseiben a kormányfő fáradtságáról és szórakozottságáról panaszkodik, úgy 
érezte, fogalma sincs arról, kit fogad. Végeredményben dolgavégezetlenül 
hagyta el az előkelő hivatalt,480 bár később kapott színházi felkérést, de nem 
olyant, mint amilyenre gondolt: a Quo vadist kellett volna a Colosseumban 

477 D’Amico Castiglioncellóból, augusztus 1-je, Bruersnek. AAI, Tit. VIII. Busta 323, Fasc. 
46/23/150–153.

478 AAI, Cancelleria, Sezione Pubblicazioni, Roma, 17 luglio 1934-XII Carli Bruersnek („Mio 
illustre Professore” megszólítással.)

479 Az 1934. július 19-i keltezésű levelet E. G. Craig, Genova, V. della Costa di Serretto 17-be címez-
ték, n. 26.

480 Gianfranco Pedullá: Craig e la riforma del teatro italiano, in: „Il Castello di Elsinore”, A. III (1991), n.10.
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megrendeznie 1935-ben, Primo Carnera birkózó főszereplésével, „akinek a 
szerződés szerint tilos lett volna a színpadon megszólalnia.”481 

Nyilván tudták, hogy képtelen is lenne erre, azonban a sportolónak lehe-
tősége nyílt volna hőssé válnia. Craig visszautasította a felkérést.

Közben a szervezőknek tovább kellett keresniük az angol színház képvi-
selőjét, ez végül Ashley Dukes lett, ismert kritikus és drámaíró, a Mercury 
Theatre alapítója. 

 

A magyar részvétel meglepetése

Shaw mellett Molnár Ferenc lett volna a másik kiemelt vendég, ő azonban szín-
házi kötelezettségeire hivatkozva rögtön megírta, hogy nem tudja elfogadni a 
meghívást. Az eredeti névsorok még Lakatos Lászlót és Radó Antalt, valamint 
név nélkül a Nemzeti Színház igazgatóját tüntetik fel a meghívandók között. 
Radó Antal műfordító, irodalomtörténész a magyar Pen Club alapítója, ekko-
riban megbízott elnöke volt,482 valamint Pirandellóval fordítása révén kapcso-
latban állt, de végül nincs nyoma, hogy ténylegesen meghívták volna akár őt, 
akár Lakatos Lászlót.483 A nemzeti színházak igazgatói olyankor fordulnak elő 
a listán, amikor nem ismernek más fontos nevet az adott ország színházi vilá-
gában. – A budapesti Nemzeti Színházat ekkor intendáns irányította. 

481 Gianni Isola e Gianfranco Pedullà szerk.: Edward Gordon Craig in Italia, Bulzoni, Roma 1993, 44.
482 Benyhe János, and Zoltán Sumonyi Papp: 80 éves a Magyar Pen Club. Budapest: s. n., 2006, Ke-

nyeres, Zoltán: Pen Club, http://sites.google.com/site/kenyereszoltan/anyugatperiodusai, Meg-
történt szövegek: http://mek.oszk.hu/08300/08361/08361.htm#7 Utolsó konzultáció: 2010. 09. 18.

483 A Studio di Luigi Pirandello. Istituto di Studi Pirandelliani e sul Teatro Contemporaneo őrzi 
Radó Antal leveleit. Dátum nélkül. A levélpapírra rábélyegezve a címe. Javasolja az Il fu Mattia 
Pascal, valamint a Serafino Gubbio operatore lefordíttatását és a Trovarsi előadását. Hogy Radó 
szava nem nélkülözött minden alapot, arra bizonyíték, hogy valóban meg is jelent a két regény: 
Mattia Pascal két élete, Magyar–Olasz Társaság, [193?], Franklin Ny., ford.: Déry Tibor, és Forog 
a film, ford.: Fáy E. Béla, Athenaeum Irod. és Nyomdai Rt., Budapest, é. n., valamint a Nemzeti 
Színházban 1933-ban bemutatták a Trovarsit.
Budapest, 1933. november 3-án kelt levelét a Magyar Pen Club – Pen Club Hongrois fejléces 
papírján, Radó Antal ügyvezető alelnökként írta alá, Budapest V. Hold-utca 15. IV. A Trovarsi, 
Játék vagy élet, melyet ő fordított le, bemutatója után kérdezi, hogy az író megkapta-e a 2000 líra 
előleget, amely már meg kellett, hogy érkezzen hozzá. Ha nem is fog az előadásból jelentős jö-
vedelme származni, az „a fontos, hogy a többi színpadi műve előtt is szélesre tárultak a kapuk 
[...] egy regénye iránt is lenne érdeklődés.” (A darab bemutatója 1933. 10. 20. Rend.: Rohonczy 
Hajek Sára, Szereplők: Nielsen Elj: Uray Tivadar, Genzi Donata: Bajor Gizi.)
Radó javasol egy budapesti utat is Pirandellónak: „Ami budapesti útját illeti, nagyon egysze-
rű indoka van. Az Olasz Oktatási Minisztérium gyakran küld Budapestre olasz írókat, hogy 
Mattia Corvino (Società Italo-Ungherese) társaságunk számára előadásokat tartsanak. Ezek-
nek az utaknak teljes költségét az Olasz Kormány viseli. (Marinetti, aki már járt nálunk mint 
olasz küldött, további felvilágosítással szolgálhat).”
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Magyarországot végül Herczeg Ferenc és Németh Antal képviselte. 
Herczeg Ferenc szokása szerint a nyarat vitorlásán töltötte az Adrián, így csak 
megkésve kapta kézhez a meghívást, ekkor azonban szívesen elfogadta – sze-
rette Olaszországot, ahol ismerték is műveit – a konferencia egyébként külön-
legesen elegáns vendéglátást is kínált a résztvevőknek, illetve kísérőiknek, a 
feleségeknek, elvétve a „titkárnő”-nek; egyetlen női előadó sem tűnt fel. Lucio 
D’Ambra magánfeljegyzéseiben megemlékezik Herczegről, akit ismert: dél-
előttönként az üléseken vett részt, délutánonként imádott Rómájában sétált.484 
Herczeget a maga és a magyar dráma iránti elismerés jeleként is, ülés-elnök-
ségre is felkérték. Neki egyébként magánemberként nem volt nagy véleménye 
az olasz drámáról. Egy Balla Ignáchoz intézett magánlevelében egy ízben el-
mondja véleményét erről: az olasz újságírónak, akivel vitába keveredik, egy-
szerűen felveti, miért nem írnak az olasz szerzők jobb darabokat. A résztvevők 
közül a legtöbbet a fiatal és a nemzetközi színházi életben akkor még ismeret-
len Németh Antal adott elő, egyedül ő tartott három előadást. 

A titok nyitjára, hogy hogyan is került Németh Antal a nemzetkö-
zi hírességek közé, fény derül a dokumentumokból: valójában egy Arturo 
Marpicatihoz írott levél adja meg a kulcsot, mely hangnemében teljesen eltér 
a többitől. A „Legazione di S.M. il Re d’Italia di Budapest”, azaz a Budapesti 
Királyi Olasz Nagykövetség fejléces papírját Antonio Widmar, az Olasz Nagy-

484 Lucio d’Ambra: Gli anni della feluca, szerk.: Giovanni Grazzini, Lucarini, Roma 1989, 22–23. 

Antonio Widmar levele Arturo Marpicatinak

A MAGYAR RÉSZVÉTEL MEGLEPETÉSE
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követség tisztviselője, író, műfordító, irodalmár, kultúraközvetító használta.485 
A többiekkel ellentétben, levelében szinte minden hivatalosságot nélkülöz. 
„Kedves Arturo”-ként szólítja meg Marpicatit, az olasz kultúrpolitika (és ak-
kor még a politika) egyik potentátját. 

A magyarok közül egy fiatal rendezőt szeretnék meghívásra javasolni neked, Dr. Né-
meth Antalt, aki jeles színházi szakember, s megvan az a nagy érdeme, hogy fiatal, 
modern, s hogy nagymértékben hozzájárult színházunk megismertetéséhez Magyar-
országon. [...] Egyébként Rómában fogja megrendezni Madách Imre Az ember tragé-
diája című darabját, ahogy említettem is neked, emiatt mentem személyesen Rómába, 
és hála istennek, már megkaptam hozzá a legmagasabb beleegyezést Őexcellenciájá-
tól, a Kormányfőtől.486 

485 Antonio Widmar Pirandello egyik első fordítója volt. A két világháború közötti magyar–olasz 
kapcsolatok egyik legfontosabb alakjáról, a különös, de feltétlenül jelentős személyiségről l. 
Fried Ilona: A „fiumaner dallam”: Antonio Widmar – Vidmar Antal a kultúrában és a politikában, 
„ITK”, 1999, Még egyszer Antonio Widmarról, Élet és Irodalom, 2000. szeptember 8, Cultura 
italiana e ungherese: un intermediario enigmatico. Antonio Widmar – Vidmar Antal (1899–1980). 
„Quaderni Giuliani di Storia”, XX.1.2001. 85–98, Antonio Widmar, letterato e/o uomo politico in: 
Tra totalitarismo e democrazia. Italia e Ungheria, ELTE TFK – Budapesti Dante Társaság, 1995 – 
szerk.: Fried I., Emlékek városa. id. mű, 234–246, Fiume. Città della memoria, Del Bianco Editore, 
Udine, (Emlékek városa. Fiume, átdolgozott kiadás), 2005, Patrizia Hansen: Antonio Widmar, 
un intellettuale tra Mitteleuropa e Giappone, in: „Fiume”, ottobre 1986, és Marta Petricioli: 
Quell’inverno a Budapest, in: Tra totalitarismo e democrazia – Italia e Ungheria 1943–1945, storia e 
letteratura, szerk.: Ilona Fried, ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, Budapesti Dante Társaság 1995.

486 AAI, Tit. VIII. Busta 322, Fasc. 46/15/670–671.

Molnár Ferenc levele – kimenti magát, amiért színházi  
elfoglaltságai miatt nem tud a konferencián részt venni.
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Ez a közeli jó viszony érezhető a budapesti olasz követség sajtótisztviselő-
jének soraiból. A fiumei Antonio Widmar D’Annunzio fiatal önkénteseként 
annak külügyi titkárságán dolgozott. D’Annunzio bukása után 1923–24-ben 
Marpicatival és a magához hasonlóan fiatal Bruno Nerivel közösen szerkesz-
tette a már említett „Delta” című folyóiratot. Az ambiciózus fiatalember eljött 
Budapestre is, feltehetőleg Balla Ignácnál lakott, s megismerkedett Babitscsal 
és Kosztolányival. Állástalan lévén, Widmar 1924-ben a fiumei „Podestà”, 
Riccardo Gigante polgármester ajánlásával érkezett a budapesti olasz nagy-
követségre, ahol állást talált. (Később a „Nyugat”-tal való kapcsolatai révén 
nősült, Sziráky Judit írónőt vette feleségül, akit a nyugatosok nagyra tartottak, 
azonban házasságuk nem volt hosszú életű.)487 Widmar mellékesen azt is meg-
jegyzi levelében, hogy jól halad Marpicati regényének kiadása: a Haditörvény-
szék488 nem sokkal később valóban meg is jelent. 

Németh tehát meghívást kap Rómába. A kiválóan felkészült fiatalember ki 
is használja a lehetőséget, több előadást is felkínál. Ezeket a javaslatokat, mi-
vel amúgy nem volt olyan sok előadó, el is fogadták. Az egyik újság híradása 
szerint: 

... a római színházi világkongresszusra Herczeg Ferenc, Molnár Ferenc és Németh Antal 
dr., a kiváló színpad-esztéta kapott a magyar szakemberek közül meghívót. A meg-
hívás, amelyet Marconi és Pirandello aláírása hitelesít, azért érdekes, mert a három 
meghívottal három különböző irány képviselteti magát: Herczeg Ferenc a konzervatív, 
Molnár Ferenc a mondain izlést, míg Németh Antal dr. a modern művészeti irányokat 
képviseli.489

Németh Antal számára fontos előrelépést jelentett a nagy nemzetközi konfe-
rencián való részvétel. Widmar pedig Németh támogatásában feltételezhetően 
tovább is ment: a feleket jól ismerő Gáspár Margit visszaemlékezésében utalt 
Widmar lépéseire Németh Antal igazgatói kinevezése érdekében a Nemzeti 
Színház élére, ami néhány hónappal a konferencia után történt. Nem mellé-
kesen Widmar szem előtt tartotta akkori élettársa, Lánczy Margit művésznő 
karrierjét. Mivel azonban Németh nem tartotta Lánczyt elég tehetségesnek, 
később igazgatóként nem szánt neki főszerepet. Németh a konferencián 
Herczegre is igen jó hatást tett, aki Hóman Bálint miniszter figyelmébe aján-
lotta a fiatalembert a Nemzeti Színház igazgatói posztjára.490 A fenti példa is 
jelzi, mennyire sok szálon, bonyolultan szerveződött a kultúra. 

487 Ebből a házasságból született Lucia, aki később Karsay Lucia néven lett műfordító.
488 Id. mű, Franklin Társulat, Budapest 1935?, 1942, ford.: Révay József.
489 Németh Antal hagyaték az OSZK Színháztörténeti Tárban: 229 db cikk a Convegno Voltáról 

– L’Araldo della Stampa Ufficio di Ritagli da Giornali e Riviste dir. Cav. Luciano Nannini 
gyűjtése, magyar: újság jelzet nélkül Ma hallottam.

490 Székely György szerk.: A Nemzeti Színház, Budapest 1965.

A MAGYAR RÉSZVÉTEL MEGLEPETÉSE
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A nácizmus közvetlen fenyegetettségében:  
a német és osztrák meghívások háttere

A konferencia igen nehéz kérdése volt a német szakemberek részvétele. 
D’Amico preferenciáit politikai kötelezettségeknek kellett alávetni. Egyik le-
velében a hitleri hatalomátvételre utalva írja, 

...a legkényesebb probléma talán Németországgal kapcsolatos, mely jelen politikai vál-
sága következtében a tegnapi színház képviselőinek nagy részét szélnek eresztette, 
vagy azért, mert szemiták (mint a legismertebb szerzők és rendezők közül sokan, akár-
csak legismertebb kritikusa, Alfred Kerr), vagy kommunisták (mint más szerzők és 
rendezők a legismertebbek közül). Ennek következtében célszerűnek látszott, termé-
szetesen rendkívül bizalmas úton, s kizárólag csak barátilag, bármilyen kötelezettség 
nélkül, megkeresni a római német követséget. Az öt német nevet tartalmazó javaslat 
ennek alapján készült.491 

Az olasz–német viszony ebben az időszak-
ban még távolról sem olyan szoros, a meg-
jegyzésből arra is lehet következtetni, hogy a 
szervezők Hitler hatalomrajutásának súlyát 
távolról sem értették meg. (Természetesen 
evvel egyáltalán nem voltak egyedül.) A po-
litikai jelölteket elfogadták, s meghívták a 
követség által megjelölt színházigazgatókat. 

A dokumentáció alapján úgy tűnik, a náci 
Németország nem támogatta Hauptmann 
meghívását sem. Hauptmann végül mindösz-
sze előadását küldte el, nem világos, hogy sze-
mélyes vagy politikai okok álltak a háttérben. 

Ugyanakkor Walter Gropius személye el-
len vagy nem emeltek kifogást, vagy esetleg 
a szervezők nem kérték ki vele kapcsolatban 
a német hatóságok véleményét. A meghívás 
a konferenciára emblematikus módon még 
az építész potsdami címére érkezik, később 
azonban már Londonból válaszol, és nem 
sokkal ezután az Egyesült Államokba emig-
rált. A két címben Gropius életének döntő 

491 AAI, Tit. VIII. Busta 322, Fasc. 46/16/813.

Gropius londoni fejléces címei
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változása, az egész tragikus korszak benne van. A konferencia szervezésének 
kezdete és tényleges megrendezésének időpontja között hagyja el Gropius a 
hitleri Németországot, ahol nagy alkotását, az akkor már Henry van de Velde 
vezetése alatt álló Bauhaust 1933-ban feloszlatták. (Többségükben a Bauhaus 
művészei is elhagyták Németországot.) 

Gropius általános szakmai ismertségén kívül meghívásában nem zárható 
ki Prampolini vagy Marinetti közreműködése sem. Prampolininek több más 
olasz művésszel, Ivo Pannaggival, Nicolay Diulgheroffal, Erberto Carbonival 
és Ruggero Vàsarival együtt, közvetlen kapcsolata volt a Bauhausszal. 
Pannaggi publikált is egy „részletes és jól illusztrált” cikket a Gropius féle 
Totaltheaterről a „Scenario”-ban,492 amikor a Bauhaus tagja lett, ami azt je-
lentette, hogy a folyóirat főszerkesztőjeként d’Amicónak is ismernie kellett 
Gropius munkáit és elméleteit.493

Végül a hivatalos német képviselők, mint Heinz Hilpert rendező, színház-
igazgató, elfoglaltságaikra hivatkozva nem jöttek el – Hilpert lett Reinhardt 
utódja a Deutsches Theaterben, majd az Anschluss után Bécsben is a Theater 
in der Josefstadtban. A német színházat ezért Walter Unruh, a Hamburgi Szín-
ház műszaki igazgatója képviselte, aki műszaki szakemberként még a náciz-
mus előttről maradt meg, építész képzettségét a színpadtechnika irányában 
fejlesztette – feltehetőleg eléggé semleges volt ahhoz, hogy átvegyék.494

A náci Németország számára elfogadhatatlan Franz Werfel és Stephan 
Zweig nem voltak kommunisták – de nemsokára üldözött zsidók (akárcsak a 
szintén meghívott Max Reinhardt) meghívást kaptak (Pirandello maga írta alá 
a meghívóleveleket, hiszen személyes ismerőseiről volt szó), mivel ők osztrák 

492 Ivo Pannaggi, Teatro totale, „Scenario”, anno I n 6, 1932.
493 Idézi: Günter Berghaus, The Futurist Conception of Gesamtkunstwerk and Marinetti’s Total Theatre, 

in: „sul fil di ragno della memoria”, id. mű, 283–302. Berghaus Pannaggival kapcsolatban meg-
jegyzi: „Wingler a Bauhaus hallgatók listáján tartja őt számon” in: The Bauhaus, 619. Pannaggi 
megemlékezett ezekről az időkről az oslói Dagbladet (19 December 1970) számára készült inter-
jújában: „Berlinbe való költözésem után léptem be a Bauhausba és mindössze egy szemesztert 
maradtam, azaz addig, amíg Hitler be nem záratta.” Idézi: Pannaggi e l’arte meccanica, 451. L. 
poszterét is: Bauhaus. 

 Mint G. Berghaus írja: „Marinetti bizonyára értesült kollégáitól, hogy az intézmény célja, az, 
hogy »a kreatív erőket egyben tartsa, hogy a gyakorlati művészeti ágakat ismét egy művé-
szetbe egyesítse« és »a sok művészetből, irányzatból és megjelenési formából új egységet, 
oszthatatlan egészet alkosson«. Az a kulcs médium, amely ezeket a fennkölt gondolatokat 
kifejezte, a színház volt, vagy még inkább egy totális színház, amelyet számos kísérleti elő-
adásban próbáltak ki Weimarban és Dessauban és a Die Bühne am Bauhaus (1925). [A Bauhaus 
Színpada)]. A fentiek ihlették Moholy-Nagy Lászlót, hogy megírja tanulmányát »Total Theatre 
Is the Theatre of the Future« (1927), Weininger Andort, hogy megtervezze Gömbszínházát 
(1927) és Walter Gropiust a valamennyi utópisztikus színház-tervek legismertebbjére, az 
1927-es Piscatortheaterneubaura. Marinetti kellett, hogy tudjon erről a nagyszabású tervről 
Prampolinitől, aki ezen a területen saját kutatásokat folytatott, s állandó kapcsolatban volt a 
Bauhausszal.” 

494 A színpadtechnikával kapcsolatos szakkönyve: Friedrich Hansing, Walter Unruh, Hilfsbuch der 
Bühnentechnik, Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger, Berlin 1942.
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állampolgárok voltak, s Ausztria még független, bár a német üldöztetések már 
mindhármukat súlyosan érintették, műveiket Németországban tűzre vetették.

Zweig Olaszország számára nem csak mint a kor egyik legnagyobb szerző-
je, értelmiségije volt fontos – korának legtöbbet fordított szerzői közé tartozott 
–, hanem a Verdi-librettók szerzőjeként is.495 Édesanyja Anconában született, s 
ő is jól beszélt olaszul és gyakran járt Olaszországban. Az októberi konferenci-
át megelőzően „a bécsi idealista filantróp”496 egy tavaszi firenzei (settignanói) 
előadása Európa szellemi egysége címmel óriási sikert aratott. Mint a kortárs 
Enrico Rocca felidézte: „Stefan Zweig nagyon boldog, mivel a méltóságteli 
Duecento teremben igen népes hallgatóság előtt ... nagy tapsok közepette tar-
totta meg előadását ... olasz nyelven.”497 

Zweig, mint A tegnap világában (1941) leírta, egy másik sikert is elköny-
velhetett: első s feltehetőleg utolsó levelét, melyet államférfihoz intézett, 
Mussolininek írta. Giuseppe Germani doktor kiszabadítása érdekében fordult 
a kormányfőhöz. Az elkötelezett értelmiségi nem csekély bátorságáról tett ta-
núbizonyságot. Mint írja:

A dolog története a következő. Expressz levelet kaptam egy nap párizsi barátaimtól, s a 
levélben az volt, hogy egy olasz hölgy fontos ügyben szeretne Salzburgban meglátogat-
ni, fogadnám-e haladéktalanul. A hölgy másnap jelentkezett, s amit elmondott, valóban 
megrázó volt. Férje, szegény családból származó kiváló orvos volt, Matteotti támogatta 
anyagilag a tanulmányaiban. A szocialista vezér, Matteotti meggyilkolása a rémségekbe 
már kissé belefáradó világ lelkiismeretét még egyszer fellázította a barbár fasiszta me-
rénylők ellen. Egész Európa felháborodással reagált erre az egyedülálló gaztettre. A hű 
barát egyike volt annak a hat bátor férfinak, akik a meggyilkolt koporsóját végigvitték 
Róma utcáin; nem sokkal ezután, kiközösítés és fenyegetések nyomán, kénytelen volt 
emigrálni. Ám a Matteotti család sorsa ott sem hagyta nyugodni, szerette volna jótevője 
gyermekeit kicsempészni Olaszországból. E kísérlet során kémek vagy provokátorok 
kezébe került. Letartóztatták. Mivel Olaszország számára a Matteotti-ügynek még az 
emléke is kínos volt, az orvosnak aligha kellett szigorúbb ítélettől félnie; de a vizsgáló-
bíró fondorlatosan a nyakába varrt még valamit: belekeverte egy Mussolini ellen terve-
zett bombamerénylet ügyébe. Ennek eredménye az lett, hogy az orvost, a legmagasabb 
hadi kitüntetések birtokosát, tíz év szigorított börtönre ítélték. 

A fiatalasszony természetesen roppant izgalomban, riadtan érkezett. Valamit tenni 
kell az ítélet ellen, különben a férje nem éli túl a dolgot. Európa nagy irodalmi neveit 
kell mozgósitani tiltakozásra; s engem kért, hogy segítsek. Azonnal lebeszéltem róla, 
hogy tiltakozásokkal próbálkozzék. Tudtam, mennyire közömbös lett Európa a háború 
óta minden ilyesmivel szemben. Megpróbáltam megmagyarázni neki, hogy már csak 

495 L. F. De Michele: Non si sa come; id. mű.
496 Renate Lunzer: Stefan Zweig e l’Italia inizio anni trenta. Amici, traduttori e una lettera al Duce, 

„Italogramma”, vol. 6, 2013, 2. in: Cultura e costruzione del culturale. Fabbriche dei pensieri in Italia 
nel Novecento e verso il terzo millennio, szerk.: Ilona Fried, Ponte Alapítvány, Budapest 2014, con 
la premessa di Paolo Puppa, 83–90.

497 Enrico Rocca: Colloquio con Stefan Zweig, in: „Lavoro Fascista”, 8.5. 1932, hivatkozik rá Renate 
Lunzer, Stefan Zweig, ivi, 83–90.
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nemzeti büszkeségből sem tűrne egyetlen ország sem ilyen külső beavatkozást a bel-
ügyeibe. Elmondtam, hogy véleményem szerint Sacco és Vanzetti ügyét csak rontotta, 
nemhogy segítette volna Amerikában az európai tiltakozás. Nyomatékkal kértem, ne 
kezdeményezzen semmi effélét. Rontana csak a férje helyzetén, hiszen Mussolini még 
ha akarna, se rendelhetne el enyhítést külföldi nyomásra. Megígértem azonban, hogy 
megteszek minden tőlem telhetőt, mélyen megdöbbentett az ügy. Véletlenül a követ-
kező héten Olaszországba visz utam, ahol befolyásos barátaim vannak, mondtam az 
asszonynak. Ők talán, nagyon óvatosan, elérhetnek valamit.

Mindjárt az első nap hozzáláttam. Tapasztalnom kellett azonban, mennyire beleette 
magát a félelem a lelkekbe. Kimondom az orvos nevét – zavart csend. Nem, ő nem 
elég befolyásos ember. Teljességgel lehetetlen. és így jártam mindenütt. Restelkedve 
tértem haza: hiszen a végén még azt hiszi ez a szegény asszony, hogy nem tettem meg 
csakugyan mindent. S nem is tettem meg; mert ott volt még egy lehetőség, az egyenes 
út, amely mindig nyitva áll: ahhoz az emberhez fordulni, akinek a kezében a döntés – 
Mussolinihez magához.

Megtettem. Írtam neki, csakugyan őszintén. Megírtam, hogy nem akarom hízelgés-
sel kezdeni a dolgot, s mindjárt az elején leszögeztem: fogalmam sincs, milyen mérvű 
annak az embernek a vétke. De láttam a feleségét, aki kétségkívül ártatlan, mégis őt 
sújtja a szörnyű büntetés terhe, ha a férje kénytelen lesz mind a tíz évet börtönben töl-
teni. Nem akarok, folytattam, bírálatot gyakorolni az olasz igazságszolgáltatáts felett. 
Úgy gondolom azonban, hogy az asszony számára életmentő lehetne, ha a férje nem 
fegyintézetben raboskodna, hanem valamelyik börtönszigeten, ahol a család is együtt 
lehet a fogollyal.498

A levelet Zweig feladta, s négy nap múlva megkapta Salzburgban Mussolini 
üzenetét a nagykövetségen keresztül. 

Egyetlen gyors tollvonással, személyes kérésemre, Mussolini megváltoztatta a súlyos 
ítéletet, sőt a fogoly csakhamar kegyelmet kapott. Soha életemben levél ekkora örömöt 
és elégtételt nem szerzett még nekem, s ha irodalmi sikerre egyáltalán, erre gondolnék 
vissza a leghálásabban.499

A Rolland-nak írott levél, aki nem tartotta szerencsésnek, hogy barátja köz-
vetlenül Mussolinihez forduljon, és megpróbálta lebeszélni erről, jól tükrözi 
Zweig szellemiségét:

Úgy látom, arrafelé jó barátaim vannak, sok szívélyességet tapasztalok. Nemrégiben, 
amikor (egy magánjellegű ügyben) a legmagasabb méltósághoz fordultam, nagyon 
jószándékúan biztosított afelől, hogy kérésem hamarosan kielégítésre talál. Egyébként 
az irodalmi köröktől is gyakran kapok olyan jelzéseket, hogy műveim szellemi hazára 
leltek náluk. […] Életem legnagyobb irodalmi sikerét értem el, nagyobbat, mint egy 
Nobel-díj, megmentettem Germani doktort. Teljesen boldog vagyok.500 

498 A tegnap világa, id. mű, 435–437.
499 Ivi, 437–438.
500 Renate Lunzer: Stefan Zweig, id. mű, 83–90.
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Franz Werfel levele 

Reinhardt amerikai turnéjuk miatt  
lemondja a részvételt a konferencián.

Zweig levele Londonból:  
amerikai útja miatt lemondja részvételét.
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Stefan Zweig kezdetben részvételéről biztosította a szervezőket. D’Amico 
Marpicatin keresztül Mussolini külön engedélyét kérte, s a Duce meg is írta 
a „nulla osta”-t,501 később azonban Franz Werfelhez hasonlóan Zweig is le-
mondta a részvételt. Az író ekkor már főleg Londonban élt, s az Ausztriában 
is bevezetett faji törvények miatt hamarosan mindketten amerikai emigránsok 
lettek. A Stefan Zweig által írott librettó miatt Richard Strauss A hallgatag asz-
szony című operáját 1933-ban már betiltották Németországban: a nácizmus-
hoz csatlakozott Richard Strauss sem volt elég ennek megakadályozásához. 
Reinhardt amerikai turnéja miatt nem tudott a konferencián részt venni – en-
nek a turnénak a sikere előlegezte meg emigrációját. 

További résztvevők és távolmaradók 

A fentiekben felsoroltakon kívül távol maradt 
a meghívottak közül még Jean Giraudoux, 
Fernand Crommelynck, Jacinto Benavente is. 
Ausztriát Joseph Gregor képviselte. 

A meghívásokról szóló levelezés nem 
nélkülöz egy-két szórakoztató momentu-
mot sem: d’Amico egy Carlihoz, Formichi 
titkárához írott levelének végén megkérde-
zi: „mit szól őexcellenciája Formichi Jules 
Romains azon kéréséhez, hogy a felesége he-
lyett a titkárnőjét kívánja elhozni?”502 

Különösen nehéz és kényes kérdés volt az 
olasz résztvevőké, ahol sok személyes konflik-
tus, érdekütközés is adódott. Talán nem egé-
szen véletlen, hogy nagyon későn kezdték meghívni az olasz kollégákat. Anton 
Giulio Bragaglia panaszt is tett meghívásának elmaradása miatt, amit pótoltak, 

501 23 agosto 1934, AAI, Tit. VIII. Busta 323 Fasc. 46/23/106 Carlihoz, Carli válasza d’Amicónak; 
AAI, Tit. VIII. Busta 323 Fasc. 46/23/121. Augusztus 24-én 3 új meghívást küld, többek között 
Lorcának, s a következőket írja: „Zweig meghívásával még néhány napig várni kell politikai 
okokból.” Bruers feljegyzése D’Amico részére, 1934. augusztus 24-én „Holnap Ciano gróf Ró-
mában lesz, és Marpicati, aki szívén viseli a dolgot, azonnal beszélni fog vele, én pedig azonnal 
tudósítalak a hírről.” AAI, Tit. VIII. Busta 323 Fasc. 46/23/123.

 Roma, 10 Settembre – XII, Il Capo dell’Ufficio Stampa del Capo del Governo, Arturo 
Marpicatinak címezve, „értesítelek a beleegyezésről Stefano Zweig meghívásához, hogy részt 
vegyen a színházról rendezett Convegno Voltán”, cfr. http:://www.lincei.it is. Utolsó konzultá-
ció: 2012. 02. 25.

502 A vendéglátás ugyanis a feleségekre is vonatkozott. AAI, Tit. VIII. Busta 323, Fasc. 46/23/172, 
1934. július 14.

Karikatúra: Ma nekem, holnap neked
Felirat: Bragaglia, aki azt hitte, fontos szerepet 

kap a konferencián, de csak hallgató lehet,  
mert d’Amico megtorpedózta az előadását  

– Aláírás: Kedves kollégák! Ha meglelik 
D’Amicót, küldjék el melegebb éghajlatra! 
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azonban mivel nem előadóként számítottak 
rá, sértődöttségében inkább nem vett részt a 
konferencián. Giovacchino Forzano szintén 
kapott meghívást, ő sem előadóként, ő viszont 
kimentette magát: táviratban kívánt filmstáb-
jával együtt jó munkát a konferenciához.503

D’Amico egy Bruershez írott levelében 
1934. szeptember 1-jén felveti, hogy „Piran-
dellónak az az ötlete támadt, hívjuk meg elő-
adóként a »Színházépítészet: tömegszínház 
és stúdió színházak« című témához a mérnök 
Gaetano Cioccát, aki kedves a Ducénak: sze-
mélyesen dicsérte meg a POPOLO D’ITALIA 
egy hírében”.504 – Ciocca érdekes pályát fu-
tott be, 1932-ben Moszkvában az olasz–szov-
jet ipari együttműködés keretében egy FIAT 
golyóscsapágy-gyár építését irányította, 

erről a tapasztalatáról adta ki a már említett 
Giudizio sul bolscevismo című könyvét,505 majd 

hazatérve újszerű típuslakásokat tervezett. Később dolgozott az Egyesült Ál-
lamokban is. Már 1933-ban, talán éppen Bontempelli biztatására, kidolgozta a 
tömegszínház építészeti terveit, ennek szólt a meghívás.

Belső cenzúra: Enrico Prampolini és az „új színpadtechnika” 

Pirandello elnöki feladatait, miszerint az előzetesen benyújtott előadásokat át-
nézze és elfogadja, feltehetőleg megosztotta d’Amicóval, esetleg Stefano fiával 
is. Problémák, kétségek esetén azonban, ahogy már Romagnoli esetében is, az 
ő nevében és aláírásával írták a leveleket, amelyekben módosításokat kértek a 
szerzőktől, egészen bizonyosan az ő tudomásával. Ilyen leveleket kapott az 

503 „Köszönöm a meghívást, s kérem, bocsássák meg, de nem tudom a munkám abbahagyni. Stop. 
Werner Kraus és valamennyi német és olasz színész, akik itt vannak, sok sikert kívánnak a 
Kongresszushoz.” Convegno, id. mű, 11.

504 AAI, Tit. VIII. Busta 23, Fasc. 46/23. Mussolininek egy névtelenül megjelentetett recenziója 
Ciocca Giudizio sul bolscevismo című munkájáról, „Popolo d’Italia” 19.9.33. L. Jeffrey Thompson 
Schnapp, Building Fascism Communism Liberal Democracy. Gaetano Ciocca Architect, Inventor, Far-
mer, Writer, Engineer, Stanford University Press, Stanford, California 2004, 180. 

505 A könyv kiadásakor még nem tudhatta, hogy azokat a kollégáit, akik a gyár felépülése után 
is a Szovjetunióban maradtak, kémkedés vádjával bíróság elé állították, egyeseket ki is végez-
tek, ivi, 198.

Anton Giulio Bragaglia levele:  
megköszöni a meghívást a konferenciára
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avantgárd szcenikus, Enrico Prampolini is előadásával kapcsolatban. Pirandello 
változtatást kért, majd Marinettinek is írt, mivel az ő emberéről volt szó.506 Az elő-
adás vázlatos voltát rótták fel Prampolininek, s miközben ezt írják Marinettinek 
is, elég annak a véglegesen kinyomtatott előadását megnézni, még az is leg-
alább annyira vázlatos, mint Prampolinié, 
de nyilvánvalóan a futurizmus fejével szem-
ben tehetetlenek voltak. Más kérdés, hogy 
Marinetti előadói kvalitásai a konferencián 
messze kárpótolták hallgatóságát az előadás 
kidolgozatlanságáért. A formai problémáknál 
súlyosabban eshettek latba a koncepcionális 
különbségek: Prampolini nélkülözhetőnek 
gondolja a drámai művet, következésképpen 
a szerzőt, viszont elengedhetetlennek látja 
a szcenikust vagy a rendezőt. Pirandellóék 
különösen elvetendőnek érzik a kijelentést, 
mely szerint az előadó „a színészt a színpadi 
cselekmény fölösleges elemének” tartja, s be-
lekötnek a szcenikus, színpadtechnikus szó-
használatba, illetve súlyosan nehezményezik, 
hogy Prampolini újonnan alakuló nemzetközi 
szervezetet kíván létrehozni, amelynek bemu-
tatására nézetük szerint nem megfelelő fórum 
a nemzetközi konferencia. Ebben a kérdésben 
olyan érdekütközésekről lehetett szó, amelyeket d’Amico és Pirandello nem kí-
vánt tolerálni. Máskülönben azt lehetne gondolni, a létező legjobb hely, alkalom 
egy új kezdeményezés széleskörű megismertetésére a nemzetközi konferencia. 

Prampolini elutasítása koncepcionális, hatalmi diktátumot jelent, s 
Marinetti számára, aki a futuristákat mindenki fölött állóknak tekintette, rend-
kívül ellenszenves lehetett a gesztus, de sajnos, válasza, ha volt, nem maradt 
fenn, a vitában minden esetre alulmaradt. Pirandello és Silvio d’Amico mun-
kamegosztása nem teljesen világos, a konferencia szervezésében Pirandello 
szerepe valószínűen gyakran formális, az író inkább saját munkáival volt el-
foglalva. Zweig, Reinhardt, Werfel meghívását, illetve a La figlia di Iorio előadá-
sának előkészítését kivéve nem igazán vett részt a szervezésben. Prampolini 
elutasítása vélhetően inkább d’Amicótól származott, mint Pirandellótól, ahogy 
a szakmai indoklások is inkább a színházi kritikusra vallanak.

Prampolini a totális színház felfogását képviselte, az előadást technikai 
alapokon és nem irodalmi mű alapján képzelte, amely nem is a színész in-
terpretációs munkáján nyugszik. Előadásának címe „Az új színpadtechnika” 

506 AAI, Tit. VIII. Busta 324, fasc. 46/24, (ESPRESSO URGENTE).

Prampolini megköszöni Bruersnek a konferencián 
való részvétel lehetőségét.
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volt. 507 A Pirandello által kért második, javított változatot találtam meg, eb-
ben Prampolini a színpadtechnika utolsó húsz évének eredményeiből indult 
ki. Két csoportra osztotta a színpadra állítókat: az előfutárokra és a tökéle-
tesítőkre, az előbbiek közé tartozónak tekitette Antoine-t, Copeau-t, Craiget, 
Sztanyiszlavszkijt, Ricciardit: 508 akik „valóban feltalálók, bár a múlt nagy 
színházaira támaszkodtak, a görög színházra, a misztériumokra, a commedia 
dell’artéra és a shakespeare-i színházra.” A kiteljesítők, a megvalósítók közé 
az olasz rendezőket, színpadtechnikusokat sorolja: Guido Salvinit és Virgilio 
Marchit Pirandello színházához kapcsolja, Anton Giulio Bragagliát az általa 
létrehozott Teatro degli Indipendetihez. Achille Ricciardit olyan szempontból 
is kiemeli, hogy ő az, aki „először használta fel a pszichológiai fényt” Olaszor-
szágban, s evvel új színpadtechnikát alkotott, mely újdonságot többek között 
Strindberg, Maeterlinck műveinek színpadra állításakor használta fel. Hason-
lóképpen újat hozott a futurista szintetikus színház, amelyre példák adódnak 
Prágában, illetve 1928-ban Marinetti színházában, továbbá a Théâtre de la 
Madeleine-ben 1927-ben, Párizsban.

Prampolini véleménye szerint az oroszok, ha nem is előfutárok, de nagy 
mesterek: Mejerhold, Vahtangov, Tairov. „Az orosz színház alapvetően járult 
hozzá a színpad megújulásához.”509 Az orosz (természetesen valójában szovjet) 
színházat kétféle szempontból emeli ki: egyrészt színpadtechnikai újdonsága-
inál fogva, másrészt a színház „társadalmi-politikai célú felhasználása” terén 
a „tömegekre gyakorolt nagy, szuggesztív hatása” miatt, valamint a tömegek 
színpadon szerepeltetésében elért kiemelkedő eredményekért is. Prampolini 
a szovjet színház pozitívumaként említi Lunacsarszkij azon elismerését, mely 
szerint a futurista színház hatást gyakorolt a szovjet színpadra. Ezt alátá-
masztja, hogy „Tairov is hasonló véleményen van”. „A futurista gondolatok 
az orosz reformerekben merész és csodálatos megvalósítókra találtak. Szá-
mos újító színrevitelük nevelő célzatú esztétikát jelent a tömegek számára.”510 
Prampolini felsorolja a fontosabb szovjet színházakat, illetve aláhúzza, hogy 
a mintegy száztizennyolcezer intézmény és csoport „jelzi azt az óriási meny-
nyiséget és fontosságot, amit az orosz színház jelent egy nép jövője számára.”

Mint írja, az olasz futuristák, köztük ő maga, az előbbi művészi forrada-
lomtól függetlenül új színpadtechnikai rendszert alapoztak meg: „a szintézis, a 
dinamika és a szimultaneitás elvei szerint”;511 „a merész orosz és német meste-
rek és rendezők” (a „regisseurs” szót használja a rendező fogalmára, azaz még 

507 MBA, FsD’A, Prampolini 1.
508 Ricciardi az Il teatro del colore című futurista tanulmányának, Milano, 1919, majd Scritti teatrali, 

Torino 1925, gyakorlati megvalósítását 1920-ban mutatta be a római Teatro Argentinában. 
509 MBA, FsD’A, Prampolini 2.
510 Ivi. 
511 Ivi, Prampolini 3.
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nem az új olasz „regista” szót), „a futuristák már meghaladták a színpadot 
és a színpadi boltozatot, a színpad technikai mechanizmusait modernizálták, 
valamint a színházi üreg közepén többdimenziójú színpadi teret kívánnak 
létrehozni.” Ez a térszervezés véleményük szerint növelheti a központi szín-
padi cselekmény intenzitását, megsokszorozza a nézők látószögét. „A teret 
színészként tekintik”. Így a futuristák ezt a „poliexpresszív színpadtechnikát 
találják a gépi civilizáció esztétikai igényeinek tökéletesen megfelelőnek”512. 
„Appia, Craig és Tairov megrendszabályozta a színészt és csökkentette sze-
repét. Appia egyfajta hierarchiát állított fel, melyben a szerző, a színész és a 
tér volt a sorrend. Végre a futuristák a teret (ennek fénnyel teli formáját) a szí-
nésszel egyenrangú fontosságúnak tették meg a színpadi cselekményben.”513 

Prampolini koncepciójához hozzátartozik az orosz színház propagandisz-
tikus jellegének tisztelete is: nagyra értékeli azokat a meglepő eredményeket, 
amelyeket a propagandaszínház társadalmi-politikai téren elért, részben az új 
színpadtechnikai megoldások, részben a tömegekre gyakorolt szuggesztív hatás 
révén, színpadi teljesítményeivel a tömegek esztétikai nevelését is megvalósítva. 

Az európai színház mesterei közül kiemeli Párizsban Gaston Baty-t, 
Dullint, Jouvet, Pitoëffet, Autant-Larát, Varsóban Szufmannt, Prágában 
Hilart, „Jessnert, Hartungot és Piscatort a nácizmus előtti Németországban”. 
Prampolini az avantgárd védelmében 1934 szeptemberében Hitler-ellenes ki-
áltványt is kiadott, mivel elfogadhatatlannak tekintette annak deklarált avant-
gárdellenességét.514

A Prampolini által módosított előadás-változatot sem fogadták el, Piran-
dello tájékoztatta Prampolinit a nemleges válaszról. Prampolini nagyon udva-
rias levélben reagált, melyben reményét fejezte ki a Pirandellóval való további 
együttműködésre.

Az Akadémia igényei és a sajtó

A modern tömegtársadalom alapvetően fontos kommunikációs eszköze, a 
sajtó ebben az időszakban a színház területén is lényeges szerepre tett szert. 

512 Ivi, Prampolini 4.
513 Ivi.
514 Pirandello, bár koncepcionálisan nem osztotta a fenti szemléletmódot, de széles érdeklődésé-

nek köszönhetően tudott futurista művet is alkotni: 1928-ban mutatták be futurista pantomim-
játékát, melynek zenéjét Massimo Bontempelli szerezte, s a torinói Futurista Pantomim Szín-
ház adta elő: La salamandra. Sogno mimico di Luigi Pirandello per una Danza in 5 tempi di Massimo 
Bontempelli, A szalamandra Pirandello szövegkönyvére, alcíme: „Luigi Pirandello: mimikus 
álom Massimo Bontempelli 5 részes táncára”, s az előadás Prampolini díszleteivel készült. 
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Több széles körben olvasott 
színházi folyóiratot adtak 
ki, s a napilapok is rend-
szeresen közöltek színikri-
tikákat, d’Amico például a 
„Scenario” című színházi 
folyóiraton kívül napila- 
pok számára is dolgozott, 
így módja volt a Volta kon-
ferenciával kapcsolatban 
is cikkeket publikálni. Az 
Akadémia igen fontosnak 
tartotta sajtókapcsolatait, 
mind a konferencia előké-
szítésének utolsó fázisában, 
mind a róla szóló későbbi 
híradásokban. A szervezők 
azt igényelték, hogy a saj-
tó az általuk alkalmasnak 
tartott időpontban közöljön 
információkat. Amikor ez 
nem így történt, igyekez-
tek Bruers alkancelláron, illetve Marpicati kancelláron keresztül hathatósabb 
kontrollt kérni. A politikától, a kulturális politikától azt igényelték, hogy mint-
egy védőpajzsot tartson eléjük, illetve más érdekcsoportok ellenében őket ré-
szesítse előnyben. 

Galeazzo Cianóhoz, Mussolini sajtófőnökéhez fordultak annak érdeké-
ben, hogy további információk kiadásáig tiltsa meg az újságíróknak előzetes 
hírek közlését a konferenciáról. Esetleges bonyodalmaktól féltek, hogy pél-
dául D’Annunzio még felkérésük előtt a sajtóból tudja meg, hogy művét elő 
kívánják adni. Ennél is fontosabb talán, hogy a Vátesszel kapcsolatban a va-
tikáni reakcióktól tartottak, hiszen a katolikus egyház igencsak elutasította 
D’Annunziót, s az előadás miatt ellenlépések voltak várhatók.

Kedves Ciano! A Giornale d’Italiában tegnapi dátummal hosszú cikk-interjú jelent meg 
L. A. aláírással,515 amely a következő színházi Volta konferenciával kapcsolatban több 
indiszkréciót közölt. Minthogy ezek a bizalmas közlések olyan szintűek, hogy komp-
romittálhatják az éppen kidolgozás alatt álló program egy részét, félek, hogy a jelenle-
gi szervezés további részleteivel kapcsolatos indiszkréciók is kiszivárognak, főképpen 
a meghívottak névsorát illetően, aminek kapcsán több kényes, külföldet érintő politikai vonat-

515 A rövidítés mögött a feltételezések szerint Luigi Antonelli, ismert drámaíró, a groteszk színház 
képviselője állt.

Meghívások
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kozás is felmerül. Ezért kérlek, hogy további utasításig szíveskedjél úgy rendelkezni, 
(legalábbis az előkészítés fázisában), hogy a sajtóban tilos legyen a Volta konferenci-
áról bármilyen más hírt közölni, mint amit a Kormányfő Sajtóirodája engedélyez, és 
amit én magam rendszeresen elküldök neked.

Szívélyes üdvözlettel Arturo Marpicati516

(Tollal kiegészítve: Mellékelem a „Stefani” hírt.)517

Nem sokkal később Marpicati ismét Cianó- 
hoz fordul, egy, a „Messaggero”-ban megje-
lent cikk miatt, amelyet egyenesen károsnak 
nevez. „Felhívom a figyelmed arra, hogy 
D’Annunziót még nem kérdezték meg, és 
ha ehhez hasonló híreket olvas, amelyek 
bizonyosra mondják, hogy a művét előad-
ják, amihez nem kértek még tőle engedélyt, 
kellemetlenül érintheti, és mindent tönkre-
tehet.”518 Úgy látszik, Ciano intézkedése ha-
tástalan maradt, mivel néhány héttel később 
Marpicati közvetlenül a „Messaggero”-hoz 
fordult, s helyesbítést kért, mely szerint „a 
jövő októberben a színházról szóló Volta kon-
ferencia alkalmából tervezett Iorio leánya című 
színdarab bemutatásával kapcsolatban a Vol-
ta Alapítvány és a konferencia elnöksége még 
nem hozott végleges döntést.”519 A fenti intéz-
kedések a sajtó helyzetét is megvilágítják, a 
politika beleszólását híranyagába, az utasítá-
sok rendszerét, amelyeket a lapok kaptak.

Az Akadémia félelmeinek az ad alapot, 
hogy D’Annunziót a Vatikán valóban erőtel-
jesen támadta, műveit indexre is tették.520

516 L. Marpicati feljegyzése, AAI, Tit. VIII. Busta 323 Fasc. 46/5/155, aki Cianóhoz intézett az ügy-
ben feliratot, avval a céllal, hogy tiltsa meg az újságok számára a híradást. Mivel úgy tűnt, ez 
nem vezet teljesen sikerre, végül Marpicati maga intézkedett. Pirandello egy magánlevelében 
is történik utalás arra, hogy egy adott esetben, amikor nem ért egyet az újsággal, mennyire 
egyetértene az író a sajtó korlátozásával. 

517 A dátum: március 6. AAI, Tit. VIII. Busta 322, Fasc. 46/5/152-3.
518 Ivi.
519 Ivi, Fasc. 46/5/147, 149.
520 Matteo Brera: The Holy Office Against Fascism: Book Censorship and the Political Independence of the 

Church (1928–1931), „Between”, Vol 5, N° 9 (2015), 1–27.

Jelenléti ív

AZ AKADÉMIA IGÉNYEI ÉS A SAJTÓ
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Gordon Craig felém fordul, gunyoros és jószándékú, mint mindig, s azt mondja, az a 
benyomása, mintha férfiak, akik azért jöttek össze, hogy a nőkről beszéljenek, végül is 
elefántokról beszélnének. Ami egy kellemes módja a téma megváltoztatásának, anél-
kül, hogy szembesülnének annak valamennyi következményével.

Ashley Dukes521 

Benyomások a régi-új Rómáról

„A Volta alapítvány jómódú lehet, mert mikor Budapesten befeküdtem a 
Délivasút hálókocsijába, már a Reale Accademia vendége voltam. Rómába 
érkezvén a Via Venetón lévő Ambasciatori szállodában kaptam lakást” – így 
emlékezik naplójában Herczeg Ferenc.522 Az elegáns élethez szokott magyar 
vendég leírásából érezhető az a luxus, mellyel a Királyi Akadémia elkápráz-
tatta a konferencia meghívottjait. A fasiszta rendszer nagyszerű bemutatko-
zását egyes résztvevők rokonszenvvel, mások kételyekkel, megint mások 
ellenszenvvel figyelték. A vendégek közül nem egy, Herczeghez hasonlóan, 
Olaszország, az olasz kultúra jó ismerőse. Érdeklődéssel figyelik az új építmé-
nyeket, ekkorra készül el, ahogy Herczeg is utal rá, a Via dell’Impero (ma: Via 
dei Fori Imperiali), az antik fórumokat átszelő széles út, stadionok, mozik, em-
lékművek (mint a Foro Mussolini), 523 s épül az egyetemi komplexum. Többen 
elismeréssel fogadják Róma új arculatát.

Az urbanisztikai és építészeti beavatkozások szimbolikusan is a fasizmus 
által hirdetett újjászületést jelképezik, Róma új mitikus, politikai és kulturális 
misszióját közvetítik, azt az imázst, amelyet a fasizmus teremteni kíván. Az 
építkezési láz a színházi világban is várakozásokat ébresztett. Nem tudjuk, mi 
lehetett Walter Gropius véleménye Róma új arculatáról. Le Corbusier (aki már 
1934-ben is járt Rómában) a két évvel későbbi, az 1936-os, dekoratív művészet 
és építészet témájában megrendezett konferencia fő vendégeként egy interjú 

521 „Gordon Craig leans over to me and says with all his benevolent malice that it seems as though 
men had come together to talk of women, but find themselves talking of elephants. Which is 
a pleasanter way of dismissing the subject without facing all the implications.” Ashley Dukes, 
The Scene in Europe. A Roman Theatre Congress, „Theatre Arts Monthly”, 906.

522 Hűvösvölgy, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1993, 191.
523 Épült 1927–1933 között, 1932-ben avatták fel, 1956–1968 között fejezték be a sport komplexumot.
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során kertelés nélkül megvallotta, hogy nem tudja értékelni az új klasszicizáló 
építészetet. Az újságíró, hogy mentse a helyzetet, aláhúzta, mennyire csodálja 
a nagy építész az antik Rómát.524

Az ünnepi beszédek üzenetei: színház, társadalom, politika

A hivatalos megnyitó szimbolikus helyszínén, a Capitóliumon elhangzó üd-
vözlő beszédek rávilágítottak a IV. Volta konferencia politikai vetületére.525 

524 Le Corbusier építészeti koncepciói jól ismertek voltak, terveit világszerte megvalósították, így 
például a Coop központ számára 1933-ban Moszkvában is tervezett épületet. Az elmúlt hóna-
pokban több vita is zajlott Le Corbusier esetleges fasiszta elkötelezettségéről, együttműködé-
séről a vichy-i kormánnyal.

525 A konferenciakötet elején közlik a szervezők a meghívottak, illetve a résztvevők nevét.

A Volta konferencia a prózai színházról ünnepélyes megnyitójának elnöksége  
a Capitóliumon: Formichi akadémiai alelnök mond beszédet,  

Pirandello mellett jobbra Maeterlinck.
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A meghívottak a konferencia résztvevőin kívül a gazdasági és politikai elit 
tagjai közül kerültek ki.

A politikai vezetés részéről Don Francesco Boncompagni-Ludovisi, 
Piombino hercege, Róma kormányzója nyitotta meg az üléseket.526 Az Aka-
démia alelnöke, az Irodalmi Osztály elnöke, Carlo Formichi képviselte az 
Akadémiát, illetve az Irodalmi Osztályt.527 Pirandello elnökként a konferencia 
szakmai programját vázolta fel.528 

A kormányzó rövid beszédében utalt az előző Volta konferenciákra. Végül 
a színház fejlesztésének érdekében az állam egyre nagyobb szerepvállalásá-
nak feladatát jelölte ki.529

Az Akadémia elnöke nevében Carlo Formichi üdvözölte a megjelenteket. 
Az üdvözlésbe beleszőtte Olaszország dicsőítését: hangsúlyozta, hogy a részt-
vevőket bizonyosan az ország iránti szeretet hozta el a konferenciára, s felvá-
zolta a tanácskozás kultúrpolitikai indítékait. Olaszország minden korábbinál 
életerősebb, s minden nagyszerű kezdeményezést támogat. Formichi hang-
súlyozta a találkozó elit jellegét, hogy nem kongresszus, hanem konferencia, 
kevés résztvevővel, akik így jobban szót tudnak érteni, barátkozni egymással. 
A konferenciajelleg egyébként sokszor szerepelt az előkészítés során részvéte-
li kérelmek elutasításának indokaként: az előadásokat, vitákat még meghall-
gatni is csak egy válogatott elit volt jogosult. A rendezvényről a nagyközön-
ség mindössze a sajtóból értesülhetett , mely viszont igen széles körben adott 
hírt róla a gondosan szelektált újságírók révén. A témaválasztás indokaként 
ünnepélyes megnyitó beszédében Carlo Formichi az Akadémia alelnökeként 
aláhúzta a színház társadalmi, politikai jelentőségét: 

Amikor az Irodalmi Osztálynak, mely ebben az évben soros volt a konferencia meghir-
detésében, témát kellett választania, azonnal egyetértés alakult ki a „Színház” témája 
körül. A színházon keresztül kerül közel az irodalom a néphez, válik mindenkiévé, 
fedi fel egy nemzet lelkét. Semmilyen más műfaj, még a regény sem tud a színpadra 
vitt művel versenyre kelni az elterjedettséget és az emberek közelébe jutást illetően. 
Nem mindenki vesz könyvet, de mindenki megy színházba, a nemesektől a plebejuso-
kig. Ezért kap a drámai művészet művelése olyan szintű társadalmi és politikai súlyt, 
hogy egy nemzet vezetőinek feltétlenül érdeklődniük kell iránta. Ha a színház szen-
ved vagy kihúny, az szomorú jel; ha evvel szemben élő és virágzik, az a civilizáció, az 
életerő jele, mely elégedettséggel tölthet el. A görög, az Erzsébet-kori, a XIX. Lajos-kori 
színház a magas fokú civilizációt, a virágzást, az expanziót dokumentálta. Nincs a 

526 Convegno Volta, id. mű, 16.
527 Ivi, 16–17.
528 Ivi, 18–22.
529 A Tudományos Osztály két konferenciájára utalt: az elsőt a nukleáris fizika, a másodikat az 

immunológia témakörében rendezték, illetve az Erkölcstan Osztály deklaráltan politikai ren-
dezvényére, amely célként a „kortárs Európa politikai vizsgálatát” jelölte meg – azaz elismerte 
a konferencia politikai jellegét.
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színháznál jobb eszköz a nép művelésére; ahogy Arisztophanész – aki ugyancsak értett 
ehhez – kijelentette: […] a gyerekek tanítását a tanítók végzik, a felnőttek tanítását a 
drámaíróknak kell végezniük.530

Formichi a színház társadalmi missziójaként fordította le a Mussolini által 
deklarált „közel jutni az emberekhez” jelszavát, amiből következhetett a kon-
ferencia egyik kulcskérdése, a tömegszínház gondolata. Didaktikai célzattal 
ugyacsak Mussolini gondolatát emelte ki, s megindokolta az állami finanszí-
rozás szükségességét.

Pirandello elnökként bevezette a konferencia tematikáját, nyitva hagyva a 
konferencia számára a megoldások, a viták lehetőségét.531 Egyszerre próbált füg-
getlen értelmiségi művészként és állami hivatalnokként beszélni, amint a szín-
házi válságról, annak okairól, a művészi függetlenségről, illetve a színház és az 
állam viszonyáról szólt. A kettős beszéddel egyrészt autonómiája megőrzésére 
törekedett, másrészt meg akart felelni az elvárásoknak. Részben saját vélemé-
nyét, részben a konferencián felvetésre kerülő kérdéseket összegezte. Egy tőle 
megszokott paradoxonnal, éppen a színházi konferenciák szükségességében vél-
te a válság bizonyítékát megtalálni: a színház olyan, mint a beteg, mondta, akihez 
orvosokat kell hívni, majd egy újabb retorikai fordulattal, ugyanezen konferen-
ciákat a színház erejének megnyilvánulásaként értelmezte, ami miatt bizonyos 
lehet mindenki abban, hogy a „beteg nem fog meghalni”. „A Dráma nem halhat 
meg”, hiszen a színház egy ország civilizációjának sarokköve. Pirandello a mű-
vészetet mitikus magasságokba emelve, saját ellentmondásos korában módfelett 
gazdag anyagot vélt fellelni a dráma számára. „Az életet vagy éljük, vagy írjuk” 
– ismételte meg önmagát; a művész kora gyermeke, akire hat az adott társada-
lom – nem dokumentumot, hanem műalkotást hoz létre. A művészet „örök igaz-
ságai”-ra utalva kifejtette, hogy azok a jelen helyett a jövőben fejtik ki hatásukat. 

Pirandello megnyitó beszédében viszontláthatjuk a szerző utolsó, befe-
jezetlen drámájának, A hegyek óriásainak egyes kérdésfelvetéseit. Nem mellé-
kesen, a drámaíró ebben az időszakban is dolgozott a művön. Pirandellónak 
a színházzal kapcsolatos metaforája „mint betegről” szól, amely nem halhat 
meg, mivel „magának az életnek egy formája”, azaz mindannyian részei va-
gyunk mint színészek. „Ha azonban nem halhat meg, mint az élet általános 
formája, attól még elpusztulhat mint az előadás sajátos és különleges formája, 
amely egy társadalmon belül elterjedt és elismert.”532 Éppen ezért 

530 Convegno, id. mű, Seduta inaugurale in Campidoglio. Discorso del Vice Presidente Anziano S. E. Carlo 
Formichi in rappresentanza del Presidente S. E. Guglielmo Marconi, 17.

531 Alfredo Barbina feltételezi, hogy a beszédet nem maga Pirandello, hanem fia, Stefano Piran-
dello (írói nevén: Stefano Landi) írta, l. Dietro le quinte del Convegno Volta, in: Teatro e fascismo, 
„Ariel”, Maggio-Dicembre 1993, 71–80. Végeredményben hozzátehetjük, ha Stefano írta is, bi-
zonyosan egyeztette apjával a szöveget.

532 Claudio Vicentini: Il problema del teatro, id. mű 26.
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… meg kell védeni, illetve elő kell segíteni, hogy megvédhesse magát önmagától is, 
a többi előadás konkurenciájától, amelyeknek már vagy van értékes segítségük – a 
bőséges állami vagy más közintézményi támogatás és dotáció, mint az operaházak 
esetében –, vagy a pillanat kegye kíséri őket, mint a sportjátékoknál, amelyek számá-
ra mindenütt új stadionokat építenek. (Ismeretes, hogy az operaházak, elsősorban a 
Milánói Scala [ellentétben a prózai színházzal, a szerző], már rendszeresen komoly állami 
támogatást kaptak.) Lehetnek új előadásformák is, amelyeknek az a nagy előnyük, 
hogy mechanikusan reprodukálhatóak és ezért könnyen bemutathatóak, megismét-
lődhetnek naponta több alkalommal, akár óriási méretű termekben is.533 

A színházat Pirandello hivatalos akarat útján kívánja védeni, akár a mozi elő-
adásainak korlátozásával, akár a színház befogadóképességének kitágításá-
val. Ez utóbbihoz az állami beavatkozás viszont csak akkor indokolható, ha 
a színháznak a nemzet kultúrájában és életében döntő funkciója van, azaz, 
ha szent és monumentális nemzeti érték.534 A színház számára tehát bizonyos 
kedvezményt kér a film ellenében (jóllehet az előzetes egyeztetések során az 
ilyen kijelentéseket politikai okokból el akarták kerülni).

Pirandello a művészet autonómiáját hirdeti, másrészről funkciójának meg-
felelően a konferencia tematikájának ismertetésekor felveti a tömegszínház 
kérdését. Formichihez hasonlóan a színháznak a civilizációban játszott sze-
repére utal, nagy közösségi ünnepekre, vallásos alkalmakra, amikor a népet 
előadásra invitálták. Úgy véli, a jelenben a színház a társadalom kulturáltabb 
mivoltának köszönhetően mindennapi szükségletté vált. A jelen nagyszabá-
sú színházi rendezvényei között a nyári szabadtéri játékokat említi, például 
az ókori amfiteátrumokban, vagy más olyan helyeken, amelyek nem hason-
líthatóak a kultúrnépek mindennapi „zárt” színházaihoz. A konferencia vitái 
számára nyitva hagyja a tömegszínház lehetőségének kérdését. A különleges 
ünnepi eseményekhez képest, mint a sportesemények is, véleménye szerint 
a hétköznapi tömegelőadást a film tudja szolgáltatni. A stadionokhoz hason-
lóan az újfajta igényeknek megfelelő új színházak építésének szükségességét 
veti fel, amelyek megfelelnének a tömegszínház igényeinek. Ezek az épületek 
lényegesen nagyobb bevételeket tennének lehetővé, s a mozihoz hasonlóan 
a technikai lehetőségek kihasználásával minden hely azonos árban lehetne, 
s így az előadások a filmhez hasonló színvonalon elégíthetnék ki a nézőket. 

A harmadik témára utalva az előadások újfajta látványtervezőinek, a szín-
padtechnika szakembereinek a tennivalóira is hivatkozik, majd felveti a kon-
ferencia egyik döntő kérdését: ki a színházi előadás legfontosabb személye: a 
szerző vagy a rendező? Válasza, hogy a szerző, a magas erkölcsi értékeket leg-
inkább képviselő s fennmaradó mű alkotója, a művészet misztériumának leté-
teményese. Ez az eszmefuttatás már átvezet a negyedik témához, a drámához 

533 Ivi, 26.
534 Ivi, 27.
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„a népek erkölcsi életében”. A pirandellói gondolatmenet ellentmondásossá 
válhat, ha a színházat olyan radikálisan kétségbe vonják, hogy kétségessé lesz 
létezési joga mint a jelen társadalom kulturális értékeinek kifejezése, akkor 
válaszul csak igen merész kísérletet helyezhetünk szembe vele, olyat, amely 
képes teljességgel megújítani a megszokott színházi jelenséget. „És valóban” 
– állítja egyik kritikusa –, „ez a magatartásmód kíséri Pirandello tevékenysé-
gét a húszas évek végéig. Ha azonban a színház nemzeti örökség, akkor nem 
lehet kitenni a kísérletezés kockázatának. Ez esetben „meg kell óvni, s nem 
provokációval, hanem magasztalással kell közeledni felé.”535 Ennek az új írói 
felfogásnak felelhet meg Pirandello 1935-ös bevezetője a Silvio d’Amico által 
kiadott Storia del teatro italiano kötethez. A színháznak az ilyen irányú bebal-
zsamozásához azonban fel kell ajánlania, hogy kielégíti a rendszer aktuális 
igényeit, ahogy Pirandello akkor már ezt meg is teszi.

Pirandello az 1934-es bevezetőben külön aláhúzza az ötödik téma fontossá-
gát, mint az első alkalmat, hogy Európa országainak állandó állami színházai-
ról egymással összehasonlítható pontos adatok álljanak rendelkezésre. Ennek 
tapasztalatai a továbbiakban segítik azokat az országokat, amelyekben ilyen 
még nem létezik. Beszéde végén Pirandello a görögségre hivatkozik, amely „a 
művészet legfőbb és legérettebb kifejezési formájának a színházat tartotta.”536 

Utolsóként az Olaszországban is nagyra becsült szimbolista drámaíró, 
Maurice Maeterlinck szólalt fel a külföldi résztvevők nevében.537 Főleg udva-
riassági köröket írt le, a színházi válságból kiindulva a színházat egy még éret-
len kisgyermekhez hasonlította, aki azonban életerős, akárcsak a konferenciát 
rendező Olaszország, melynek kormánya megmentette Olaszországot, azaz 
a civilizációt. Pirandello hasonlatával élve, az orvosok meg fogják menteni a 
színházat, a kormány pedig „nemsokára talán ismét megmenti a civilizációt a 
rá leselkedő veszélyekkel szemben, mely veszélyek lényegesen súlyosabbak, 
mint a színházra leselkedőek.”538

A konferencia ülései: színházi térben színházi játék

A reneszánsz Villa Farnesina nem csak a konferencia szépséges színházi hátte-
re, hanem az „új korszak” kulturális örökségének fontos jelképe is. A Sala delle 

535 Ivi, 28.
536 Convegno, id. mű 22.
537 Ivi, 22–24.
538 Ivi, 24.
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prospettive, a Perspektivák terme méltó színházi teret jelentett.539 Az előadók, 
ki udvariasságból, ki kényszerből, de többnyire megemlékeznek a kormány-
főről, aki teátrális módon éppen a színházi előadáson lesz jelen, D’Annunzio 
darabjánál, a Iorio leányánál.

A konferencián a legismertebb szerzők, rendezők közül többen hiányoz-
nak ugyan, de számos kiemelkedő személyiség részvétele magas nemzetközi 
presztízst ad az eseménynek. Az előadások és a viták során művészi és poli-
tikai nézeteltérések is felmerülnek, az egyes előadókat befolyásolja a politikai 
rendszer, amelyben élnek. Nem csak az olasz, de a német vagy a szovjet tota-
litárius rezsimekből érkezők is óvatosabban, visszafogottabban fogalmaznak, 
ahogy a német Walter Unruh a német színházról szóló összegzésében, nem 
is beszélve a szovjet Tairovról, aki előadásában is, majd Gropius totális szín-
házról tartott előadása vitájában is a szocialista realizmust kénytelen harcosan 
képviselni. Az a rendező kényszerül az új technika elleni támadásra, aki híres 
volt rendezői újításairól, érdeklődéséről a modern „nyugati” dráma iránt, s 
aki az úgynevezett „strukturalista realizmus” jegyében olyan szerzőket vitt 
színpadra Moszkvában, mint Synge, Claudel, Dos Passos, nagyra becsülte 
O’Neillt – több művét is bemutatta. 1930-ban megrendezte Bertolt Brecht és 
Kurt Weill Koldusoperáját. A bohóctréfától, a komédiától a misztériumokon ke-
resztül a tragédiáig igen széles volt Tairov palettája, rendezői koncepciójában 
elsődlegesek voltak a rendezés szempontjai, s ehhez igazította alkalmasint 
a drámai szöveget. Csak fájdalommal lehet szomorú szereplését szemlélni a 
konferencián. Ahelyett, hogy „szintetikus színházá”-ról beszélhetett volna, 
az új technológiák iránti érdeklődéséről, mindenkit megdöbbentett, ahogy a 
szovjet színházat, a realizmust éltette, s tagadta, hogy a színpadon „gépekre” 
volna szükség. Ezért kritizálta Gropiust, akit a gépek fetisizálásával vádolt. 
Marinetti döbbenten szólt közbe, és kiemelte Tairov különleges tehetségét az 
új technológiák használatában, amelyeket ő maga is védelmébe vett, egészen 
addig, amíg nem „fojtják el a szerzők hangját”.540 

A kortársak döbbenete teljesen érthető, nekünk azonban kevésbé kell 
meglepődnünk: a Volta konferenciát csak néhány héttel előzte meg augusz-
tus végén Makszim Gorkij elnökletével a Szovjet Írók Kongresszusa. Andrej 
Zsdanov, Makszim Gorkij, Nyikolaj Buharin és Karl Radek ott elhangzott be-
szédeikben a szocialista realizmust mint egyetlen lehetséges művészi irány-
zatot aposztrofálták, s ezután már nem volt tanácsos síkra szállni a színpadi 
újítások mellett. Karl Radek beszédében elutasította a „fasiszta irodalmat”, 
a színházi kísérleteket is lezártnak tekintette, s immár egyetlen utat jelölt ki, 

539 La Sala delle prospettive (Perspektívák Terme), freskói, Baldassare Peruzzi és társai munkája 
egy loggia illúzióját keltik (1518–18).

540 Continuazione della discussione del 2° tema, in: Convegno, id. mű, 172.
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a szocialista realizmust.541 Összefüggés lehetett a szovjet rendezők Rómából 
való távolmaradása és a szovjet kultúra deklarált megmerevedése között. Kö-
zeledtek már az egyre kegyetlenebb sztálini tisztogatások, melyeknek később 
a kongresszuson ádázul felszólaló Radek és Buharin maguk is áldozatul estek. 
Az Írókongresszusról és annak témájáról olyannyira nem tudtak a külföldi 
kollégák, hogy még Guido Salvininek sem volt a legcsekélyebb fogalma sem 
róla, aki éppen akkor tért haza a Szovjetunióból. Ezért sem értette senki Tairov 
magatartását, holott a nagy rendező akkorra már erőteljes kritikákat szenve-
dett el színházi kísérletei miatt. Stefan Zweig írja meg visszaemlékezéseiben, 
hogy Szovjetunióbeli útja során egyszer egy francia nyelvű cédulát talált a 
zsebében, amelyet valaki észrevétlenül odacsempészett: 

Ne higgyen el mindent – írta nekem ez az ismeretlen –, amit mondanak. Bármit mu-
tatnak, gondoljon arra, hogy sok mindent nem mutatnak meg. Jusson eszébe, hogy 
akikkel beszél, többnyire nem azt mondják, amit mondani szeretnének, hanem amit 
mondaniuk szabad. Mindnyájunkat figyelnek, és figyelik önt is. A tolmácsnője minden 
szót jelent. Telefonját lehallgatják, valamennyi lépését figyelik.542

A példák felsorolásán kívül az ismeretlen arra is felhívta Zweig figyelmét, 
hogy levelét égesse el: „Nehogy csak széttépje, mert a papírkosárból előko-
torják, pontosan összerakják”. Ez a hír azonban kivételes volt, az ország igazi 
valója, annak mélységei a külföldiek számára rejtve maradtak.

Bármennyire hatást gyakorolt is a politika a kultúrára, a konferencia részt-
vevői nagy igyekezettel kerülték a komolyabb összeütközéseket. A kései olva-
só azonban már csak nagy vonalakban kaphat képet a vitákról, mivel azokat 
(természetesen) csak rövidítve, megszűrve közölték a konferenciakötetben. 
Néhány visszaemlékezés, újságcikk azért valamelyest segítségünkre lehet. 

D’Amicónak a hiányzókra is volt gondja, levelében három héttel a konfe-
rencia előtt javasolta Bruersnek, hogy kérjenek azoktól is rövid köszöntést a 
konferencia számára, akiktől még nem érkezett ilyen: „így a tényleges részt-
vevők mellett legalább az üdvözlésekben megjelennek a Molnárok, Pinerók, 
Benaventék, Lugné Poék stb.”543 A nyitóülésen az elnök Pirandello a hiányzó-

541 Karl Radek előadást tartott A kortárs világirodalom és a proletár művészet feladatai címmel. Ezt kö-
vetően a következő határozatot hozták: „annak ellenére, hogy a külföldi országokban a kapi-
talista osztályok részéről a munkásosztályt és a fáradozó értelmiségieket kemény megtorlások 
érik, a fasizmus és a véres reakció orgiája ellenére; annak ellenére, hogy a forradalmi irodalom 
legjobb képviselői közül számosan fasiszta börtönökben vannak letartóztatásban, közvetlen 
fizikai megsemmisítésnek kitéve, a forradalmi irodalom erői a munkásosztály erőihez hason-
lóan növekednek, és harcos hangjuk egyre erősebben szól, felrázva az elnyomott tömegeket, 
hogy küzdjenek a kapitalista rabszolgaság ellen.” http://www.marxists.org/subject/art/lit_crit/
sovietwritercongress/ Utolsó konzultáció: 2014. 07. 05.

542 S. Zweig: A tegnap világa, id. mű 428.
543 AAI, Tit. VIII. Busta 323, Fasc. 46/23 D’Amico Bruershez szeptember 17-én.
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kat is végigvette, kimentette a távollévőket – a fontos meghívottak még távol-
létükben is emelik a konferencia fényét. Idéznek is tőlük, hiszen a konferen-
ciának küldött üdvözletek is hangsúlyozzák az összejövetel fontosságát. Az 
elnök több kategóriába sorolja őket: kiemeli Jacques Copeau-t, aki elküldte 
előadását, majd felsorolja azokat, akik úgymond egészségi okok miatt nem 
tudnak résztvenni: Antoine, Giraudoux, Benavente, Werfel, Stark Young. El-
foglaltságaik miatt nem tudnak jelen lenni: nagyköveti feladatai miatt Claudel, 
a többiek pedig színházi kötelezettségeik miatt: az első helyen Molnár szere-
pel, majd Noël Coward, Nyemirovics-Dancsenko, García Lorca, illetve a ber-
lini igazgatók, Gründgens, Hilpert és Fehling, a lengyel Szufmann, Gaston 
Baty, illetve Reinhardt, ez utóbbi Kaliforniában turnézik. Sajnálkozásukat fe-
jezték ki, amiért nem tudnak jönni: S. Zweig, Angliából Nicoll, Svédországból 
Lamm, Kai Munk Dániából, Kalima Finnországból, Wiers-Jenssenn, Bjørnson 
és Rønneberg Norvégiából. 

Valójában az Akadémia által meghívott külföldi vendégeknek szinte két-
harmada adott nemleges választ. Az olaszok közül 28-ból mindössze 6-an nem 
tudtak vagy nem akartak résztvenni, míg a szakmai szervezetek funkcionári-
usai közül 4-ből 3-an voltak jelen. A konferenciakötet bibliográfiai adatai 52 
résztvevőről írnak, ezek között szerepel viszont Copeau és Hauptmann is, akik 
csak előadásaikkal voltak jelen. Pirandello a vitákban nem szólalt fel, mind-
össze a konferenciát lezáró luxuskiránduláson Tivoliban szorítkozott néhány 
udvarias búcsúztató mondatra. Női előadó nem volt, annak ellenére, hogy a 
színház világának számos fontos női szereplője ismert, a hallgatók között is 
mindössze egy-két nő jelent meg, saját jogán (leszámítva a férjüket kísérő höl-
gyeket), ismeretes például Olga Resnevič Signorelli jelenléte.

A témakörök szerkezete, a konferenciakötet

Az előre megadott öt témakör, amelyeket sorrendben tárgyaltak, természe-
tesen behatárolta az előadásokat és a hozzászólásokat, a sokszínűség csak 
viszonylagos lehetett. A szekciók témái érdekes piramidális szerkezetet mu-
tatnak: az első négy témával kiegyensúlyozottan 3+4+4+4 előadó foglalkozik, 
külföldiek és olaszok vegyesen – közülük 6 olasz. Az ötödik általános témá-
val, állam és színház viszonyával három előadó foglalkozott, köztük Silvio 
d’Amico a konferencia központi előadásában, valamint Németh Antal és 
Alekszandr Tairov, az egyes országokra vetítve pedig tizenhét ország kép-
viselője szólalt fel, vagyis többen, mint az összes korábbi együttvéve – igaz, 
rövidebb terjedelemben. Ez a téma fogalmazta meg a konferencia döntő kér-
dését: ha a színházi válság megoldását a szakemberek az állami támogatásban 
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látták (s valóban, a XX. század a fokozottabb állami szerepvállalást hozta meg 
több ország kultúrájában is), és a konferencia nyilvánvaló célja ennek elérése 
volt, akkor az állam szerepe a különböző országok színházában, a példákkal, 
amelyeket a fasiszta hatalom elé kívántak állítani, a konferencia leglényegét 
jelentette. Ezt támasztja alá az előadók száma és az előadások terjedelme is.544

Silvio d’Amico feladata nem volt egyszerű: nemcsak az olasz színház 
gyengeségeit kellett megpróbálnia elrejteni a konferencia vendégei elől, ha-
nem úgy bemutatni a politikai hatalom számára a külföldi példákat, hogy az 
valóban kedvet kapjon egy döntő strukturális változtatáshoz. Dino Alfieri és 
Gino Pierantoni beszámolóikban,545 melyeket a szakmai szervezetek vezetői-
ként tartottak, bemutatták a fasizmus nagy színházi eredményeit: új jogi kere-
teket hoztak létre a színház világában, valamint fontos szociális eredményeket 
értek el a színészek számára. A statisztikai adatok a rezsim retorikáját támasz-
tották alá, a színház társadalmi misszióját a politika szakrális szerepével indo-
kolták. A színház olyan spirituális töltetet kapott, mely beleillett a totalitárius 
állam szimbolikus nyelvébe. Íly módon, ahogy Dukes fentebb idézett hivatko-
zásából Craigre kiolvasható, meg tudták kerülni, hogy szembesülniük kelljen 
a színház valóságával. 

A színház és a rivális film

Az első ülés témájának teljes címe: A színház jelenlegi helyzete a többi előadásfor-
mával való összehasonlításban: a film, az opera, a rádió és a stadionok. A konferencia 
résztvevői egyetértettek a kortárs színház válságában, az okokkal kapcsolat-
ban azonban megoszlottak a vélemények: az előadók többsége a filmet a szín-
házhoz képest alsóbbrendű előadásformának tartotta, amely a puszta szóra-
koztatást szolgálja, növekvő népszerűségének okát reprodukálhatóságával, a 
jegyek olcsóságával, a vetítések gyakoriságával indokolják. Filmellenességük 
gyakran párosul Amerika-ellenességükkel. Bár éppen a hangosfilm elterjedése 
utáni években került sor a konferenciára, a résztvevő értelmiségiek többsége, 
úgy tűnt, nem ismerte fel jelentőségét, hanem döntően a tömegigényeket ki-
elégítő filmekre koncentrált, a többire kevéssé fordított figyelmet. A rádióval 
az előadók kevésbé foglalkoztak, világosnak tűnik, hogy nemigen ismerték fel 

544 Igen nagy súllyal szerepel a beszámolókhoz adott útmutatásban, hogy „Az állam és esetleg 
más közintézmények milyen összeget költenek önöknél a prózai színházra? Hogyan oszt-
ják el?” L. AAI, Tit. VIII. Busta 323, Fasc. 46/23. Castiglioncello 13 settembre 1934, d’Amico 
Bruerstől kérte a fenti mondat kiküldését a külföldi országok képviselőinek szóló levelekben.

545 Convegno, id. mű, Discussioni sulle Relazioni di A. Németh e G. Salvini, Dino Alfieri, 50–55, G. 
Pierantoni: Comunicazione sul Teatro di prosa in Italia, ivi, 446–458.
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kiemelkedő fontosságát a jövő tömegkommunikációjában, az általa elérhető 
tömeghatást.

Kiemelkedik Németh Antal Theater, Film und Radio című előadása, ő az, 
aki a rádió és a film jelentőségét fenntartások nélkül méltatja. „Ki hitte vol-
na, hogy azok a »kinematográfiai vetítések«, amelyek még úgy harminc évvel 
ezelőtt kávéházi vagy vásári sátorbeli érdekességek voltak, a világ egyik leg-
hatalmasabb iparává válnak, olyan művészetté, mely a több ezer éves drámai 
művészet riválisává válik.”546 A film és a rádió megjelenésének jelentőségét a 
könyvnyomtatás feltalálásáéhoz hasonlítja. A film történetének három perió-
dusát különbözteti meg: 1900–1910 közöttit, mely a technikai felfedezés jegyé-
ben telik, a következő évtizedet, mely a némafilm esztétikáját fedezi fel, majd 
az utána jövő időszakot, mely Murnau, Abel Gance és az amerikaiak nagy 
műveit hozta létre. A film lehetővé tette a kommunikációt emberek millióival, 
mind társadalmi, mind művészi szinten. A fotótól a némafilmig majd a han-
gos filmig tartó úthoz hasonló volt a gramofontól a rádióig, majd a rádiótól a 
televízióig vezető út is.

Ezektől a nagyszabású újdonságoktól azonban meggyőződése szerint nem 
kell a színházat félteni, mivel a színház személyessége, a színészek jelenlé-
te mindenképpen biztosítja számára azt az évezredek óta jellemző szellemi 
erőt, amely olyannyira fontossá teszi a társadalom számára. A színház évez-
redes története során mindig győztesen került ki, mert az ember legyőzhe-
tetlen ösztönéből ered, míg az előbbi nagy újdonságok az emberek ízlésének 
finomodásához vezettek. Véleményét egy otthoni példával támasztja alá: Az 
ember tragédiája előadása nagy tömegsikert ért el Magyarországon, majd a bé-
csi Burgtheaterben is bemutatták. Véleménye szerint örülni kell a filmnek, a 
rádiónak, mert ezek új lendületet adnak a színháznak is. Hangsúlyozza, mi-
lyen kitűnő lehetőség, hogy erről éppen az Olasz Akadémián beszélhet, mely-
nek elnöke az a zseniális Guglielmo Marconi, aki a rádiót feltalálta. Nem a 
színháznak, ellenkezőleg, amazoknak kell félniük, nehogy túlságosan a szín-
ház hatása alá kerüljenek. Nagy művészi kihívások várnak mind a színházra, 
mind a filmre, mind a rádióra, hogy előadásmódjukban kifejezzék „korunk 
szellemiségének örök és szuggesztív jellemzőit”. A modern technológiákra 
épülő tömegkommunikáció, a rádió és az új technológiákra épülő művésze-
ti ág, a film megjelenése mellett a megoldás Németh megállapítása szerint a 
színház erősítése az állami támogatással, ami új jelenség nem csak Olaszor-
szágban, de több más országban is: azt a művészeti ágat kell támogatni, amely 
alapvetően fontos az emberi kultúrában. 

A többi hozzászóló a filmet általában olcsó szórakoztatásnak tartja, s nem 
ismeri fel fantasztikus lehetőségeit. Általában, mint korábban Pirandello is, 
a színház személyességét, jelenvalóságát emelik ki a sokszorosítható, gépies 

546 Convegno, id. mű, 34–42.
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film ellenében. Ezt a látásmódot tükrözi Ettore Romagnoli hozzászólása is, aki 
a színház varázsára hivatkozik a film ellenében; véleménye szerint az élet, az 
élő varázsával a film nem kelhet versenyre. Indoklása szerint a film olyan, mint 
a bestsellerek. Éppen ezért annak is kell felfogni, nem kell félni tőle mint ri-
válistól. A szakma véleményét nagyban befolyásolta az a meggyőződés, mely 
a színházat nem tekintette önálló művészetnek, lényegét az irodalmi műben 
látta. Bár természetesen ezekben az években is világszerte kiváló drámák lát-
tak napvilágot, a drámai kánonok, ahogy magának Pirandellónak a pályája 
is jelzi, változóban voltak, újfajta nyelv volt kialakulóban mind a drámában, 
mind a színházban.

Az olasz szakma és közönség egyaránt csodálta (a tömegtermelés bősé-
ges kivételei között) Eizenstein vagy akár Chaplin filmjeit. Olaszországban 
ekkoriban még főleg amerikai filmeket vetítenek, a harmincas évek hozzák 
meg a magyar film nagy sikerét is Olaszországban (mint ismeretes, a népsze-
rű drámaírók közül is sokan a filmgyártásban helyezkedtek el, nem egy Ho-
llywoodban), s a harmincas évek második felében kap egyre inkább erőre az 
olasz filmgyártás, nem utolsósorban az állami támogatásoknak köszönhetően. 
A konferencián Cesare Giulio Viola felvetette hozzászólásában, hogy a filmet 
a színházi előadások céljára használják: a filmre vitt színház lehetőség volna 
a válság elkerülésére.547 A színházi szakma a filmtől esetleg elvett előnyökből 
saját térnyerését remélte, azaz a színművek megfilmesítését. Már csak azért is 
előnyösnek látszott ez, mivel tisztes jövedelmet hozhatott a szerzőknek. 

Az ambivalens hozzáállásra jó példa Pirandellóé is, aki miközben nem lel-
kesedett a filmért, sőt egyik regényében, a Forog a filmben éppen a film képvi-
selte elgépiesedett, elidegenedett világot vitte a végletekig, mindent megtett, 
hogy művei a filmvászonra kerülhessenek, sokak mellett Korda Sándorral is 
tárgyalt. (A Forog a film című regénye operatőr főhősét lényegében a szemé-
lyiségét a gépautomata szolgálatában kényszerűen feladó lényként ábrázol-
ja.)548 Igaz, e törekvéseiben fontos szerepet játszottak a jó kereseti lehetősé-
gek, amelyeket a rivális művészeti ág teremtett. Ismeretesek műveinek sikeres 
filmmegvalósításai, közülük is kiemelkedik kettő: a még némafilm Feu Mattias 
Pascal (1924–25) Marcel Herbier rendezésében, melyet maga Pirandello is 
nagyra értékelt. A kitűnő hangosfilm, az Ahogy szeretsz, As You Desire Me címen 
a Metro-Goldwyn-Mayer produkciójában Hollywoodhoz kötődik, s a dráma 
sikere után a Broadwayn vitték vászonra. Rendezője George Fitzmaurice volt, 
két nagy sztár főszereplője: Greta Garbo és Erich von Stroheim. (1932) Greta 
Garbo azt a női charme-ot és szenzualitást kölcsönözte a szerepnek, amelyet 
valószínűleg nem sugárzott az eredeti főszereplő, Marta Abba, aki számára 
Ignota (az Ismeretlen) íródott. 

547 Convegno, id. mű, 60–62. 
548 Ford.: Fáy E. Béla, Athenaeum Irod. és Nyomdai Rt., Budapest, é.n.
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A szerző nagy erőfeszítéseket tett, hogy a Hat szereplő szerzőt keres vászonra 
kerülhessen, rendezőjének eredetileg Pirandello Friedrich Wilhelm Murnaut 
kérte fel, akinek azonban hirtelen halála egy autóbalesetben 1931-ben véget 
vetett a reményeknek.549 1934-ben Pirandello arra készült, hogy a Hat szereplő 
szerzőt keres Reinhardt rendezésében elkészülhet Hollywoodban,550 meg is írta 
a forgatókönyvet, melyben a szereplők és a színészek mellett egy harmadik 
szinttel is kiegészítette a cselekményt, a szerzővel, akit maga alakított volna. 

Pirandello hírnevét s kapcsolatát az új technológiákkal mutatja, hogy a 
BBC kísérleti televíziós színházi közvetítései közül az elsőt 1930-ban A férfi, 
aki virágot hord a szájában című egyfelvonásosából készítették: a tenyérnyi kép-
ernyőre egyszerre csak egy alak fért rá, a díszleteket megrajzolták, s azokat is 
külön-külön tudták csak bemutatni. A szerencsés választás oka az is lehetett, 
hogy a hosszú, filozofikus párbeszédekre épülő darabnak lényegében csak két 
szereplője van, illetve egy harmadik épp csak megjelenik, s néma marad. Szin-
te semmi mozgás nincs a színpadon.551

Az előadók közül Denys Amiel kiemeli a film nagyobb technikai lehetősége-
it, óriási nézőszámát, a „fogyasztókat”. Amiel és mások véleménye szerint konf-
liktusuk a tucat- és a kézműves munka közötti évszázados különbségre vezethe-
tő vissza. A rádió népszerűségének okát a témák sokféleségében látja, amelyeket 
a „lusta” hallgatók számára házhoz visznek. A színház–stadion összehasonlítás-
ban úgy találja, hogy a tömeg számára a testgyakorlatok sokkal megközelíthe-
tőbbek, mint a szellemiek. Véleménye szerint a szó művészetét egyre inkább a 
látvány művészete váltja fel, ebben az angolszász gyakorlatiasságot látja a latin 
intelligencia ellenében. Problémaként említi, hogy a színházi emberek nagy ré-
sze nem ismeri a többi terület technikai lehetőségeit, a színház statikussá vált, 
nem fogadja be az újdonságokat. A szót véleménye szerint háttérbe szorítja a tö-
megek infantilizmusa (a gyermek a képektől jut el a szöveghez, ezúttal azonban 
éppen ellenkezőleg, a szövegtől indulnak a képek felé), a színháznak azonban 

549 Càllari idéz egy Pirandello interjúból, amelyet Enrico Roccának adott a „Il Popolo d’Italia” 
1928 október 4-i számában, l. Pirandello e le sue grandi novità cinematografiche; ebben a drámaíró 
a következő megállapítást teszi: „A színházban forradalmár voltam. Szeretném, ha tehetném, 
és meggyőződésem, hogy meg fogom tudni tenni, hogy a filmben is azt a forradalmat hozhas-
sam, amelyről álmodom. Murnau talán követni tud engem, megért, segítségemre lesz, hogy 
megtaláljam azt a jelentős tőkét, amelyre szükségem van, hogy megvalósíthassam azt, ami már 
kiforrt bennem […]” Càllari úgy gondolja, Pirandello negatív véleménye az olasz filmről az 
oka lenézésének a műfaj iránt. Ez azonban nem terjed ki a nagy nemzetközi filmre. Hozzáte-
hetjük azért, hogy az interjú megerősíti azt a véleményt, amelyet Pirandello később, az 1934-es 
beszédében kifejt, amikor is a film középpontjába a szerzőt, a drámaírót állítja. Azt mond-
ja Murnauval kapcsolatban, hogy „talán követni tudja” őt, azaz, ahogy a Hat szereplő szerzőt 
keresből írott forgatókönyve is jelzi, maga akarja a filmet (némi segítséggel) megalkotni, sőt, 
maga kíván, amennyire lehet, a főszereplője is lenni. Francesco Càllari: Pirandello e il cinema, 
Marsilio Editore, 1991, 37–39.

550 Ivi.
551 John Logie Baird, Lance Sievekinget bízta meg a színrevitellel.
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nem a középszert kellene kiszolgálnia, hanem minőséget létrehoznia. Amiel az 
Egyesült Államokra hivatkozik, reménytelinek látja a színház számára, hogy az 
utóbbi években ott csökkent a mozik látogatottsága, akárcsak a rádió, a tévé 
iránti érdeklődés. Denys Amiel szerint a hangosfilm megjelenése a filmszöveg 
elsekélyesedéséhez vezetett. Attól tart, hogy az a nap, amelyen a hangosfilm 
szövege a drámai szöveg szintjére emelkedik, a színház halálát jelenti majd. 552 

Emile Fabre a Comedie Française igazgatójaként egy olyan színházi mo-
dellt képviselt, mely mintaként szolgálhatott az államilag támogatott színház 
megteremtéséhez. Fabre hozzászólásában a filmet nem intellektuális, hanem 
vizuális művészetnek nevezte. Véleménye szerint még elhamarkodott volna 
végleges véleményt mondani róla, meg kell várni, hogy a drámairodalom 
klasszikusait milyen eredménnyel viszik filmre, s csak később lehet következ-
tetéseket levonni.553

Az előbbiekkel ellentétben Marinetti a filmet a modern technika nagy 
vívmányának tekinti, kiemeli vizuális, a dinamikára, sebességre vonatkozó 
jellemzőit, szembeállítja viszont a szóval, a költői eszközökkel, a gondolatok 
közvetítésével, amire viszont csak a dráma képes. Véleménye szerint a színház 
alapja a szó, a költészet. A film, a rádió, a televízió és az új előadóművészeti 
ágak kapcsán úgy véli, ezeknek semmiképpen nem lehet közük az irodalom-
hoz, melyen a színház alapul. A nézetek döntő többsége szerint a színházi elő-
adásban az irodalom dominál, az előadás autonómiájának kérdése azonban 
nem dől el a konferencián. Marinetti döntően a textualitásra építő színházi 
elmélete, kizárólag szerzőként való fellépése azért meglepő a mai olvasó szá-
mára, mert neki igazán része volt a futurista színházban, közreműködött a 
futurista rádiókiáltványokban is.554 

Marinettivel és másokkal szemben Ettore Romagnoli megkérdőjelezte az 
előadás irodalmi alapját, a Marinetti féle szó szintézisét a drámában, és egy 
komplexebb színházi felfogás képviselőjeként az előadás művészetét, szinté-
zisét emeli ki, a prózai előadás részeként a zene, a tánc szerepét. Romagnoli, 
Mussolini beszédét szem előtt tartva, az új világnak megfelelő új dráma mel-
lett teszi le voksát, a tömegszínház mellett, hiszen véleménye szerint egyetlen 
más történelmi, azaz drámai kor sem volt még olyannyira érdemes megjelení-
tésre a világ számára, „mint Mussolini kora”.555 

A Volta konferencia idejére esett Sándor jugoszláv király és Barthou fran-
cia külügyminiszter meggyilkolása. Emiatt a harmadik ülést 1934. október 10-
én délelőtt elhalasztották.

552 Conditions actuelles du théatre dramatique par rapport aux spectacles: cinéma, radio, opéra, stades, in: 
Convegno, id. mű, 26–30.

553 Discussioni sulla Relazione di D. Amiel, in: Convegno, id. mű, 33.
554 Margaret Fisher: New Information Regarding The Futurist Radio Manifesto, www.italogramma.

elte.hu (2013) n° 6.
555 Convegno, id. mű, 54.
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A színház népszerűsítése és a versenyek, a sajtó szerepe

Minthogy a konferencián többségükben drámaírók voltak, az ő felfogásuk és 
értékeik érvényesültek, így a rendezők számára egyenlőtlen verseny alakult ki. 
Érdekes ebben az összefüggésben a nemzetközi kitekintéssel bíró Guido Salvini 
véleménye, aki 1925 és 1927 között Pirandello színházában is dolgozott, valójá-
ban ő vezette a társulatot az 1925-ös budapesti turnén is. Nagyszabású színházi 
eseményeket hozott létre patinás városi tereken, parkokban, mint a Giardino di 
Boboliban Firenzében. 1933-ban ő volt a Maggio musicale fiorentino színházi 
vezetője, s ebben a minőségében végeredményben ő hívta meg a két nagy szín-
házi személyiséget: Max Reinhardtot és Jacques Copeau-t rendezni.556

A Volta konferencián a rendező két mai szemmel különös javaslatot is tett 
a színház népszerűsítésére, melyek egyben a tömegszínházhoz, illetve a szín-
házi propagandához való viszonyát is jelzik, valamint a tömegkommunikáció 
irányításának működési mechanizmusára vonatkozó elképzelését. Hozzászó-
lásából látható az is, hogyan befolyásolja a totalitárius hatalom az egyén gon-
dolkodásmódját. A részben a Szovjetunióból vett mintát kívánta alkalmazni 
lényegében a színházak népszerűsítésére (miközben természetesen a klasszi-
kus görög kultúra lebegett a szeme előtt), a sporttól vett eszközöket kívánta a 
színházra is transzponálni: színházi versenyek bevezetését javasolta. Indoklá-
sa szerint a sportstadionok versenyszelleme minden bizonnyal nagy tömege-
ket vonzana: ugyanazokat a műveket ily módon több társulat is előadhatná 
– ez volna a „válságból” való kivezető út. Salvini elképzelései beleillettek az 
egyetemi fiatalság számára létrehozott szellemi versenyek, a Littorali kultu-
rális bemutatóiba vagy a regényírói, drámaírói versengésekbe is, de feltéte-
lezhetően ismerte a Szovjetunióban megrendezésre kerülő munkásszínházi 
olimpiát is, amelyen 1933-ban például külföldiek is részt vettek, többek között 
a francia Octobre csoport.557 (Prampolini a Pirandello és d’Amico által eluta-

556 1893–1964, a nagy színész, Tommaso Salvini unokája volt. Előadásának címe: Condizioni presenti 
del teatro drammatico in confronto con gli altri, in: Convegno, id. mű, 40–46. L. Felice Cappa, Piero 
Gelli szerk.: Dizionario dello spettacolo del ’900, Baldini & Castoldi, Milano 1998.

557 1933-ban először és utoljára rendezték meg a szovjet Agitprop Színház olimpiai játékait, me-
lyen résztvett 11 külföldi ország is. Mivel azonban közben az esztétikában már a szocialis-
ta realizmus kezdett uralomra jutni, az olimpia játékokat is ez a tendencia határolta be. L. 
Lynn Mally: Exporting Soviet Culture: The Case of Agitprop Theater, „Slavic Review”, Vol. 62. No. 
2. Summer, 2003, 324–342, (www.jstor. org/pss/3185580) Utolsó konzultáció: 2012. 02. 25. A 
francia Octobre csoport tagjai között volt Jacques Prévert, Claude Autant-Lara, Jean Vilar. Ez 
utóbbiak Paul Vaillant-Couturier és Léon Moussinac eszméit követve a proletariátus színhá-
zát kívánták megvalósítani, 1932 és 1936 között működtek. A polgári társadalommal szemben 
erőteljesen kritikus komédiáikat gyárakban, munkás közönség előtt mutatták be. Paul Eluard 
és Louis Aragon műveit is színre vitték. 
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sított előadásában hivatkozott többek között a francia agitprop színházra is.) 
Salvini azonban nem említi a francia baloldali színházat. Nem véletlen, hogy 
a földrajzilag is, színházi kultúrájában is közeli francia színjátszás baloldali 
mozgalmait a fasiszta rezsim elhallgatta. 1934-ben a francia baloldali pártok 
éppen a fasiszta veszélyre figyelmeztetnek (február 6.). Emellett az olasz an-
tifasiszta értelmiségiek több vezető alakja is Franciaországban keres menedé-
ket, azaz a fasiszta politikai hatalom részéről mindenképpen az ellenségesség 
légköre vette körül a francia antifasiszta baloldalt. Bár a Société Universelle du 
Théâtre 1933-as konferenciáján épp az amatőr mozgalmakról tartott előadáso-
kat, Bragaglia beszámolójában558 meg sem említi sem a Weimari Köztársaság, 
sem a brit színjátszás baloldali színházait.559

Salvini, Mussolinihez híven, hisz az újfajta dráma, a propagandaszínház, 
a társadalmi propaganda létrehozásának szükségességében. Éppen ezért úgy 
véli, hogy a repertoár „nem alkalmazkodott az új időkhöz”.560 Az új közön-
ség nem akar állandóan egyéni problémákról hallani, nem lehet holmi polgári 
drámával foglalkozni, hanem nagyobb lélegzetű művekre van szükség. Véle-
ménye szerint a sport a nép fizikai tökéletesedése, a színház a morális tökéle-
tesedés felé vezet. Az új szellemnek a költészet csodájára van szüksége. Salvini 
a színészképzés elindítása, új színházak építése, az előadások időpontjainak 
rendezése, valamint a versenyek mellett további javaslatként a sajtó bevonását 
is fontosnak tartja – a sajtóhoz való viszony ismét sajátosan tükrözte a tota-
litárius rendszer bonyolult szövevényét, amely a kultúrára általánosságban 
is jellemző. „A fasiszta Olaszország Ducéja, miután személyesen megjelent a 
bécsi és a velencei opera-előadásokon, támogatta a nagy firenzei és velencei 
színházi összejöveteleket, világosan megmutatta számunkra, olaszok számára 
a követendő utat. Legyen kezdeményező szellemünk, s pontosan tudjuk tol-
mácsolni a fentről érkező új szót.”561 

Salvini szerint az újságokban a színházi recenziók, színházi hírek hamu-
pipőkéknek tetszenek. Miközben a vasárnapi futballmérkőzésről hétfőn vagy 
kedden teljes oldalon tudósítanak, ekkora helyet soha nem biztosítanak a szín-
háznak, holott, ha összeadjuk, az egész hét során oda is ellátogat akár több is, 
mint húszezer néző.562

558 Anton Giulio Bragaglia: Il Congresso di Zurigo, „Comoedia”, 1933/7, 23–24. A recenzens szerint 
a brit amatőr társulatok száma 5000 körül jár.

559 A társulatokat koordináló vezető Balázs Béla volt, akinek filmesztétikai munkássága Olaszor-
szágban is nagyon ismert, kevésbé a színházszervezői tevékenysége. Ez utóbbival kapcsolat-
ban l. Eugenia Casini Ropa, La danza e l’agitprop. I teatri-non-teatrali nella cultura tedesca del primo 
Novecento, Il Mulino, Bologna 1988 és Béla Balázs, Scritti di teatro, szerk.: Eugenia Casini Ropa, 
La Casa Usher, Firenze 1980.

560 Convegno, id. mű, 45.
561 Ivi, 44. 
562 Ivi.
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 Salvini előadása nem váltott ki osztatlan tetszést, Romagnoli vitára kelt 
vele, mivel nem értett egyet avval, hogy a prózai előadást mint a szóhoz, a 
nyelvhez, azaz nemzetiséghez kötött műfajt „zártabb” művészi formának te-
kinti, eszerint tehát a nyelv „leküzdhetetlen korlátot” jelent. Ez a megállapítás 
véleménye szerint Croce „tarthatatlan elméletét” támasztaná alá a „lefordítha-
tóság lehetetlenségéről”. Senki nem gondolhatja, hogy egy olasz Shakespeare-
előadásnak semmi köze a Shakespeare-tragédiához. Nem ért egyet avval sem, 
hogy a gesztusok elegendőek a színházi előadáshoz, helyettesíthetik a nyelvet. 
A Salvini által javasolt versengésnek véleménye szerint a művészi színvonalra 
kellene vonatkoznia.563

Alekszandr Tairov az olasz színházi válság kapcsán a szovjet színházat él-
teti, mely leküzdötte a forradalom előtti válságát, miközben mind a rádióadá- 
sok népszerűsége, mind a moziké nagy, az utóbbiak tele vannak nézőkkel.564 
A nyugati színházi válság okait véleménye szerint nem a filmben vagy a rá-
dióadások terjedésében kell keresni, hanem a népi bázis elvesztésében, a szín-
ház abbeli igyekezetében, hogy minden igényt kielégítsen. Olyan a színház, 
mint az a nő – mondja, aki mindenkinek el akarja adni magát, s ezért végül 
senki nem kívánja. Ezért azokat a feltételeket kell megteremteni, amelyek a 
színházat visszavezetik a néphez.

Salvini az őt ért kritikákra válaszolva kijelenti, hogy nem kíván versenyt 
a színház és a többi rendezvény között, az általa javasolt versenyhez viszont 
éppen a Duce szolgált jó példával.565 (A Mussolinire való hivatkozás mint a 
kulturális példák non plus ultrája többször is előkerül). Arra, hogy ha nem 
a nyelv a döntő – ami komoly probléma lehet, hiszen akkor mégsem a drá-
maíró a színház központi alakja –, a másnapi előadást hozza fel példaként, 
feltételezi, hogy a külföldi résztvevők is érteni fogják a Iorio leánya című da-
rabot. (Mindenesetre a konferencia résztvevői a cselekmény rezüméjét előre 
megkapták.) 

A hozzászólók közül Jean-Jacques Bernard a nemzetközi színházi szer-
vezetekről beszél.566 Juliusz Kaden-Bandrowski a szórakoztató előadások 
hasznát javasolná a színház javára fordítani. Renato Simoni kritikus, újságíró, 
rendező, akadémikus a vitával kapcsolatos csalódottságának ad hangot: az ér-
demes szakértők gyakorlati javaslatait várta volna – egyöntetűen a színház 
betegségéről beszéltek, itt lenne az ideje, hogy javaslatokat is megfogalmazza-
nak. Simoni észrevételét azonban nem követte javaslat.

563 Ivi, 59.
564 Ivi, 55–56.
565 Ivi, 57
566 Ivi, 59–60. Bernard a szerzői jogok nemzetközi szervezetéről beszél, feltételezhető, hogy a le-

közölt szöveg hiányos, s a színház válságának kiküszöbölésére tett nemzetközi erőfeszítések 
között más szervezeteket, így a Société Universelle du Théâtre-t itt ismertette.
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A nép színházának kollektív szenvedélyei.  
A tömegszínház és a kamaraszínház. Massimo Bontempelli előadása567

A „színházépítészet, tömegszínház és kamaraszínházak” témában, az elméleti 
előadást Massimo Bontempelli tartotta, ezt követték az építészeti előadások 
Walter Gropius, az olasz mérnök-építész Gaetano Ciocca, illetve az építészet-
történész Joseph Gregor fellépésével. 

Massimo Bontempelli mint előrebocsájtja, Mussolini beszédének szellemi 
vetületével kíván foglalkozni. Ahogy már korábbi műveiben is, az író az új 
kor leképezéséhez nélkülözhetetlen metafizikus mítoszok költői víziójában az 
emberiség három korszakát különböztette meg, ezekkel hozta párhuzamba a 
kultúra, a dráma történetét is.568 

Hallani kívánják a történetét, jobban mondva a jellemző előadások kronológiáját? A 
tragédia és a politikai előadás Görögországban, a középkori moralitások, az Erzsébet-
kori dráma, a spanyol dráma, a commedia dell’arte (beleértve folytatóit, Molière-t és 
Goldonit), az olasz melodráma, a posztromantikus dráma, a bécsi operett, a párizsi 
szalondráma, az orosz balett – és vége. Íme a színházi előadások története az embe-
riség második nyugati civilizációs korszakának lezárulásáig. A romantikus korszak, 
mely Krisztussal kezdődik, és az európai háborúig tart – ez mind tömegek története. 
Az előadás Aiszkhülosztól Verdiig abban a tudatban él, hogy egymillió szem nézi.569 

Azaz az első világháború vége a hagyományos színház végét is jelenti. Lezá-
rul egy korszak, véget ér a „hosszú” tizenkilencedik század, s vele az emberi-
ség „romantikus korszaka”. 

A színház történeti „típusai” közül véleménye szerint néhány nem fér bele 
a prózai színház kategóriájába. Végső soron a színház nem annyira az intellek-
tushoz, mint inkább az érzelmekhez szól, amiből implicite az a következtetés 
vonható le, hogy a tömegre kell hatnia, a mítoszok a tömegszínház előadá-
sainak fundamentumai, Bontempellinek azonban nem sikerült pontosabban 
körülhatárolnia a harmadik korszakot. 

Az író egyenesen az embert az állattól megkülönböztető tevékenységként 
mutatja be a színházat, s célként a húszezres tömegszínház létrejöttét jelöli 
meg. Fenntartja ugyanakkor a kisebb kísérletező színház létjogosultságát is, 

567 Ivi, Quarta Seduta: 1934. október 10. du.
568 „Cahiers du ‘900” (1926–1929), 1938-as kötetben való kiadásban L’avventura novecentista, (Firen-

ze, Vallecchi, 1938, 2. kiadás: szerk.: Ruggero Jacobbi, Firenze, Vallecchi, 1974), l. 
569 Ivi, 142.
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mint amilyen például Bragaglia Teatro degli Indipendenti vagy Pirandello 
Teatro degli Undici (a Tizenegyek) színháza – ez utóbbinak Bontempelli is ala-
pítója volt. A színházat ő is az irodalmi mű felől közelíti meg, nagy hangsúlyt 
fektet a közönség aktív részvételére az előadás során, hiszen meggyőződése 
szerint a színház elemi feltétele, hogy az előadás közönség előtt játszódjék.570 
Magáénak vallja azt a felfogást, miszerint meg kell újítani a drámát, amelyet 
ez a színház előad majd. A vasárnapi sportrajongó lebegett a szeme előtt, mint 
mondta: „Ebben a fajta közönségben látom a holnap színházának közönségét. 
Ilyen lesz a tömegszínház.”571 Nem egészen mellékesen Bontempelli, a tömeg-
színház szószólója korábbi cikkeiben, melyek alapján előadását felépítette, azt 
is megjegyezte, hogy ő maga képtelen ezeknek a kritériumoknak megfelelő 
művet alkotni, hiszen elvont, a széles közönség számára megközelíthetetlen 
drámákat ír, azaz nem tudja a saját maga által az új kor számára megjelölt új 
mítoszokat megteremteni. Teljesen igaza is volt, hiszen Pirandello filozofikus 
drámáival rokoníthatóak az ő akkoriban sikeres darabjai.

Bontempelli, bár nem vonta kétségbe a polgári színház létjogosultságát, elő-
adását a jövő színházának apoteózisával zárta: „mondjuk meg bátran, hogy a 
polgári színháznak is újra erőre kell kapnia, a szokások színházának, a megszo-
kott vezetésnek. Azonban a másik létezése, a nagy vonalakban készülő előadás, 
az elemi érzelmeké jótékony hatással lesz a polgári szükségleteket kielégítő hét-
köznapi színházakra nézve is.”572 Így jut el a pozitív kicsengésű konklúzióhoz: 
„a nagyszabású új színházi élet, amelyet az új kor adhat, a »folytatólagos for-
radalom« fő feladatát fogja ellátni, azt hogy polgártalanítsa a polgárságot.”573

A deklaráltan polgárellenes fasiszta ideológia számára ez a végkicsengés nyil-
vánvalóan kedves lehetett. Az új társadalom új színháza számára megteremtendő 
új mítoszok szükségességének hangoztatásával Bontempelli a Volta konferencián 
egyébként is a legközelebb került a drámaírók közül a kurrens ideológiákhoz. 

Sergo Amaglobeli adatokat sorolt fel a szovjet színház kiemelkedő ered-
ményeinek alátámasztására, valamint utalt a drámaírók beszámolójára új szel-
lemiségű darabjaikról a néhány héttel a konferencia előtt, augusztusban tartott 
Szovjet Írók Össz-szövetségi Kongresszusa alkalmával.574 Amaglobeli vázolja 
a „kulturális front” munkáját, amelynek keretében a proletár szervezetek is 
részt vesznek a színház vezetésében. A színházak a nézők számára is rendez-
nek konferenciákat, hiszen az ő igényeiknek kell megfelelniük.575

570 Introduzione di Massimo Bontempelli, precedente alla Relazione, in: Convegno, id. mű, 138.
571 Ivi, 139.
572 Massimo Bontempelli: L’avventura novecentista, 265–267 (ottobre 1934), idézi Fried Ilona: 

Bontempelli e i „teatri di masse”, http://www3.unibo.it/boll900/numeri/2010-i/
573 Convegno, id. mű, 147-8.
574 Convegno, id. mű, 378–379.
575 Ivi, 380.
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A tömegszínház: az építészeti tér és a színpadtechnika. 
Walter Gropius, Gaetano Ciocca, Joseph Gregor

A színházépítészet aktuálitását jelezte, hogy világszerte komoly építkezé-
sek folytak, míg 1896-ban még csak mintegy 302 állandó színházépület volt 
Európában, ez a szám 1926-ra már 2.499 lett.576 Hasonló fejlődés történt a 
moziépületek terén is. A nagyobb méretű színházak mellett, mint Reinhardt 
Grosses Schauspielhausa Berlinben, kis stúdiószínházak is létrejöttek, gyak-
ran kísérletező művészszínházak, olyanok, mint André Antoine vagy Otto 
Brahm színháza. Az újdonságok, az új anyagok, technikák, technológiák az 
építészetben, a színpadi tér kialakításában, a közönséggel való kapcsolatban, 
szükségessé tették a színházépítészet kérdéseinek vizsgálatát.

Történeti összefoglalójában Joseph Gregor, bécsi színháztörténész a gaz-
dasági környezet és a színház szellemiségének kapcsolatából indult ki. Be-
vezetőjében a színházépítészet, a nézőtér történeti helyét vázolja, majd Szín-
háztörténet, tömegszínház és kamaraszínházak címmel tartja meg előadását,577 
melyben a színházépítészet kollektív mivoltát tartva szem előtt, a színház tár-
sadalmi kapcsolatairól, illetve a szerkezeti, építészeti megoldásoknak magára 
a színházművészetre való visszahatásáról szól. A görög demokrácia színpada 
és nézőtere a társadalmi igényeknek megfelelően többfunkciós volt, demokra-
tikus gyűléseket is lehetett tartani a színházban. A középkori Európa ünnepi 
misztériumai különálló színpadokon játszódtak, a keleti színjátszás kis szín-
padokon zajlott, miközben a reneszánsz tornaviadalokat a paloták udvarain 
vagy az arénákban rendezték. 

A XVII. század zárt színházépületeket hozott létre, elválasztotta a szín-
padot és a nézőteret. A kor színházának legfejlettebb változata, a vicenzai 
Teatro Olimpico egyesítette a körkörösség és a négyszög közötti klasszikus 
ellentétet. Végül elérkezett a XVIII. század udvari színháza, a „páholyos” 
színház, ahol az orkhéstrából földszinti nézőtér lesz, az amfiteátrumból pedig 
páholysorok, amelyekben a különböző helyek hierarchiája dominál. Az amfi-
teátrumos elrendezés a tömegszínház számára hátrányaival együtt is fontos 
színházi megoldás, ennek a demokratikus teremtménye, az előadó szerint, 
a Richard Wagner által alapított színház Bayreuthban. A XIX. századi Né-
metországban a modern színházépítészet végtelen sok formában variálta az 

576 http://en.wikipedia.org/wiki/Expressionist_architecture#cite-Pehnt.2C_ 16-13. Utolsó konzul-
táció: 2014. 03. 06.

577 Convegno, id. mű, 76–138.



221

amfiteátrumformát a páholyos elrendezés-
sel.578 A háború után a társadalmi bizony-
talanság következtében a színház kísérleti 
fázisába lépett. Az előadó példaként hozza 
fel a Salzburgi Ünnepi Játékok kör alakú 
Fesztivál Színházát (Oskar Strnad tervei 
alapján), illetve Mihail Grigorjevics Barkhin 
és Szergej Jevgenyijevics Vahtangov (a nagy 
rendező fia) ellipszis alakú tervét a moszk-
vai Mejerhold Színházra. (Sajnos hozzáte-
hetjük, hogy ez csak tervezet maradt, mert 
Mejerhold letartóztatásáig, a színház 1938-as 
tragikus bezárásáig nem készült el, s 1940-
ben koncertteremként nyitották meg.) 

Az igen komplex tömegszínház mellett 
egyszerűbbnek látja az előadó a kamaraszín-
ház problémáját, ilyenek az amerikai egyete-
mi színházak, illetve Gropius jénai színháza, 
melyeknek a szerepe azonban nem elhanya-
golható. Gregor álláspontja szerint figyelem-
mel kell lenni a tömegszínházak mellett a stúdiószínházakra is, valamint az új 
színháztípusokra és formákra, mint amilyen Wijdeveld víziszínháza.579 Az új 
megoldások keresése közben Gregor a Giardino di Bobolihoz hasonló „végte-
lenül teátrális” olasz parkok és villák megtekintését is tanácsolja,580 (ahol mint 
láttuk, tartottak is színházi előadásokat). Az új színházat két antik formában 

578 Ilyen érdekes vegyes forma a berlini Volksbühne, O. Kaufmann építész tervezésében, ahol a 
páholysort galériasorrá alakítja. Egy másik lehetőség az amerikai típusú színház felé átmenet, 
amely egy második amfiteátrumot is alkalmaz. Ez a modern tömegszínház formájával megle-
hetősen nyomasztóan hat a közönségre – ezért is tért vissza az osztrák Joseph Urban építész 
a New-yorki Metropolitan Opera tervezésekor az egyszeres amfiteátrumformához. Gregor az 
amerikai Norman Bel Geddesről szólt, akinek olyan színházterve is volt, mely két egymással 
szemközti amfiteátrumformát foglalt magában, ahol a közönség a kettőben egymással szem-
közt ült és egy közös színpadot nézett. Egy másik tervében óriási gömbökből állt a színház, 
amelyek egy központi mag körül csoportosulnak. Látnivaló, hogy ezekben az esetekben a tisz-
tán technikai megoldások körül forog a tervezés, elfelejtik, hogy a színháznak elsősorban a 
játékot kell szolgálnia. Zseniálisnak tartotta viszont a Bel Geddes által egy híres barokk minta 
alapján Reinhardt mirákuluma számára tervezett termét. A kör és a négyszög ellentmondása 
látható Gregor szerint a Moszkvai Művész Színházon is. Ivi.

579 Megjegyezte, hogy az építészek számára fontos volna az olasz villák parkjainak tanulmányo-
zása, melyek egyben igen kiváló színházi terek is, elsősorban például a Giardino di Boboli 
Firenzében. Előadásához Gregor korábbi kiadványában már közölt gazdag képanyagot is mel-
lékelt, mely a kötetben is helyet kapott. Ivi, 101.

580 Max Reinhardt 1933-as olaszországi turnéján a Szentivánéji álmot adták elő a Giardino di 
Boboliban. Nem láthatta akkor előre, hogy ugyanott fogják öt évvel később, mint már emlí-
tettük, vendégül látni Hitlert színházi előadáson, amikor is az olasz–német szövetséget fűzték 
szorosabbra. Az O.D.N. a Führer tiszteletére történelmi játékokat adott elő.

Walter Gropius: a Totaltheater terve

A TÖMEGSZÍNHÁZ: AZ ÉPÍTÉSZETI TÉR ÉS A SZÍNPADTECHNIKA. 



VII. A FÜGGÖNY FELGÖRDÜL: A MEGVALÓSULT KONFERENCIA222

véli megtalálni: „Ha végül is igaz, hogy az amfiteátrum és a proszcénium két év-
ezredes forma, amelyektől az építész nem szakadhat el, akkor az is igaz, hogy 
az ő művészete abban áll, hogy szerencsésen használja fel ezeket a színház 
bármilyen új problémájának megoldásához.”581 

Walter Gropius a konferencián lénye-
gében a Piscator számára tervezett 1927-es 
Totaltheater koncepcióját és tervét ismertet-
te.582 A merész elképzelés nem csak a kor kí-
sérleti színházának eredményeire épít, hanem 
a Bauhaus műhelymunkájára, művészetfelfo-
gására is, valamint a kor színpadtechnikai újí-
tásaira, a vizualitás, a modern technika nagy 
fontosságára, a nézők minél szélesebb körű 
bevonására a modern színházi előadásba. 

Gropius kiindulási pontja a modern 
technika alkalmazása a közösség szolgála-
tában, az emberibb közösség, a társadalom 
érdekében. A színház lényegének tisztázá-
sát alapvető követelménynek tartja. „Mert 
a színpad az élet tükre. Csak akkor válhat – 
egy szellemi réteg szűk körén túl – mindenki 
szócsövévé, ha megtalálja azt a bűvös képle-

tet, mely minden népréteg lelkét magával ragadja.”583 Gropius szerint a színház 
valamiféle metafizikai vágyódásból keletkezett, ebből, egy eszme érzéki meg-
jelenítéséből kell az érzékileg felfogható dolgoknak születniük. 

A hallgató és néző lelkére tett hatásának ereje tehát attól függ, hogy mennyire sikerült 
az eszmét átültetni érzékileg felfogható dolgokba, szóba, hangba és térbe. A költő és 
a zenész szavakból, illetve hangokból álló művével itt most nem foglalkozom; vizsgá-
lódásaim célja az, hogy a játékból és térbeli viszonylataiból kiindulva tisztázzam az 
épülettel szembeni követelményeket.584

A tér jelensége a végtelen szabad tér véges lehatárolásából keletkezik, és ebben a le-
határolt térben a mechanikus vagy organikus testek mozgásából, a fény és a hang rez-

581 Theaterarchitektur, in: Convegno, id. mű, 102.
582 Igaz, hogy Gropius 1928-ban lemondott a Bauhaus vezetéséről, de színházi koncepciója az 

általa még 1919-ben alapított Bauhaus művészeti-színházi-építészeti felfogásának része. A ta-
nulmány magyarul is megjelent Színházépítés címen: Walter Gropius: Apolló a demokráciában, 
Corvina, Budapest 1981, 111–119, utószó: Gábor Eszter. Convegno, id. mű, 154–162, valamint 
az ennek alapján készült későbbi kiadásban: Apollo in der Demokratie, Neue Bauhausbücher, 
Florian Kupferberg Verlag, Mainz/Nyugat-Berlin 1967. A következőkben a Volta konferencián 
németül elhangzott előadására Veress Anna magyarul megjelent fordítását használom.

583 W. Gropius: Apolló a demokráciában, id. mű, 111.
584 Ivi.

Totaltheater vázlata
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géseiből. A mozgalmas, élő, tehát művészi tér megalkotása feltételezi a statika, me-
chanika, optika és akusztika minden természetes követelményének fölényes ismeretét, 
azért, hogy eszméje megtestesüljön és életre keljen.585

A színpad megújítása összefügg a tér, a test, a forma, a szín, a fény, a moz-
gás és a hang egyes kérdéseinek gyakorlati vizsgálatával, a rendezői szabad-
sággal. A Bauhaus színházi műhelyében „az organikus és mechanikus testek 
mozgásainak kimunkálásával, a beszéd, a zenei és zörejhangok, a színpadi tér 
és változtatható elemeinek megszerkesztésével, a színpadi alakok és a színpad 
megvilágításának kidolgozásával” foglalkoztak. 

„A színpadi műalkotás lényegénél fogva közösségi alkotás.” Ebből és ez-
után következik az a markáns különbség, ami a gropiusi felfogás és az olasz 
kollégák döntő többségének felfogása között van, amennyiben Gropius szín-
háza alapvetően eltér a konferencia rendezőinek színházi koncepciójától:

Ebből fakad azoknak a művészi problémáknak a sokrétűsége, amelyeknek mindegyi-
ke saját világgal rendelkezik. Mert a tulajdonképpeni színdarab hatása a színész, a 
zenész, a táncos, a diszlettervező, a megvilágítási és műszaki technikus egyéni telje-
sítményeinek összegéből csak a rendező karmesteri pálcájának intésére születik meg. [kur-
ziválás F. I.] A költő szövege, ami számukra a játék alapját képezi, vagy a komponista 
zeneműve csak művészi ürügy saját intuitív formaalkotó erejük láthatóvá vagy hall-
hatóvá tételére. Művük tehát nem önálló, hanem valamennyiük összjátékában válik 
csak érthetővé és élővé.586 

Mindezek alapján indokolja Gropius azt a rendkívül izgalmas tervsorozatot, 
amely az általa elképzelt Totaltheatert jellemzi, s amely a modern kor építé-
szének hozzájárulása ehhez a közösségi művészethez, a merevség feloldásá-
hoz, „új impulzusokat” adva a rendezés számára.587 „A színházépület magja 
a színpad”588 – folytatja gondolatmenetét, s a színháztörténet három legfon-
tosabb színpadszerkezetnek pozitívumait kívánja egyesíteni, ezért egy olyan 
ovális teret hoz létre, amelyben egyaránt megtalálható az ősi körszínház, a 
klasszikus ókori proszcénium-színpad, a „félkörben elrendezett nézőtérrel és 
a nyelvként előreugró előszínpaddal (proszcénium).”589 Ebből a színpadi tér-
ből alakult később a modern „kukucskáló” színpad, mely véleménye szerint 
elvesztette hatását, s éppen ezért kell a korszerű színháznak más utat járnia. 

585 Ivi.
586 Ivi.
587 Ivi, 112.
588 Ivi.
589 Ivi.
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Nem a három klasszikus térelrendezés, a kör-, relief- vagy mélyszínpad valamelyike, 
hanem ezek összessége lehet csak megfelelő burka az eljövendő színpadi játékok tér-
beli partitúrájának, annak a színjátéknak, amelyet újra magának az életnek a történései 
hordoznak, és amely ezért képes arra, hogy színpadterében egyszerre mobilizálja a 
színházi szó, zene, tánc, a sportjáték és a film valamennyi reális és transzcendens ha-
táslehetőségét, és így rázza fel és ragadja meg a tömegeket.590

Gropius nem arról a propagandaszínházról beszél, amelyet a totalitárius ha-
talom várna a kultúrától, hanem egy olyan színházról, mely a nézőtér és a 
játéktér egységében bevonja a nézőket a látványba, „a közönséget fölrázza 
intellektuális eredetű apátiájából”, rákényszeriti a játék átélésére. Ehhez az 
aktív részvételhez szükséges a háromdimenziós színház, a film- és diavetítők 
rendszere, „amelyek által a rendező megteheti, hogy a néző körül megszün-
teti és filmszerűen mozgalmas jelenetekben oldja föl az épület összes fal- és 
mennyezetfelüleletét, amelyek azt is lehetővé teszik számára, hogy a fénnyel 
építkezzék, és így csökkentse a festett kulisszák és kellékek terhét és töme-
gét.”591 A továbbiakban Gropius még a színház építészeti követelményeiről 
beszél, azokról a méretekről például, amelyek lehetővé teszik, hogy a tömeg 
színházában minden helyről jól lehessen látni, éppen ezért a maximális hosz-
szúság nem lépheti túl a nagy európai operaházak hosszúságát, bár nem kor-
látozza evvel a szélességét stb. Anyagában acél, beton, üveg és fém, megfelelő 
arány, ritmus és színek szerint. A színháztérben nem csupán a színpad, hanem 
a nézőtér is mozgatható, forgatható. A korszerű színházépítészetből kiemeli 
Piscator számára készített saját terveit, melyek a három klasszikus színpadfor-
ma egyesítéséből születtek, egy ellipszis alakú épületben, melynek „metszete, 
az akusztikus követelményeknek megfelelően, parabolagörbe.”592 

Az érdekes és merész épület a különböző művészeti ágak és a sport igé-
nyeinek is megfelel, az épület sokoldalúan felhasználható, azaz ellentétben a 
konferencia több előadójával, Gropius nem egymás ellenében, egymás riváli-
saként, hanem éppenséggel egymás kiegészítőiként látja a különböző művé-
szeti ágakat, illetve a sportot. A tömeg színháza mellett a kisebb színházakat is 
hasonló elvek mentén képzeli el. 

Gropius ennek az új színháznak a megépítését az állam feladatának tekinti. 

Azt hiszem, elsősorban az állam feladata, hogy a megmerevedett színháznak, mint 
a nép kulturális élete őrzőjének színházépítésekkel adjon új impulzusokat. Micsoda 
szakadék van a mai üzleti színház és az állam fönntartotta klasszikus görög színház 
között. Az üzleti színházból nem születhet új élet. Állami kísérleti színházat követelek! 
A változó élet-, állam- és gazdasági formák korában nem kellene-e egymásra találni-

590 Ivi, 112–113.
591 Ivi, 113–115.
592 Ivi, 118.



225

uk azoknak a szellemeknek, akik képesek döntően előrevinni a színház fejlődését? Itt 
vannak ők, közöttünk!

Meghalt a színház – éljen a színház!593 

Ezekkel a híressé vált gondolatokkal fejezte be előadását Gropius. Az előadó a 
piscatori színház mellett a Bauhaus Moholy-Nagy László és Oskar Schlemmer 
vezette színházi laboratóriumának, valamint a többiek mellett Weininger An-
dor és Molnár Farkas kísérleteinek eredményeit is figyelembe vette, hiszen 
a színházi laboratórium egyike volt a legfontosabbaknak. A színpadi tér, a 
színházi tér kísérletei mellett a mozgás, a koreográfia, a maszkok használata, 
a bábfigurák, a geometrikus figurák, vagy a Moholy-Nagy László féle „elekt-
romos” színház is a vizuális előadások lényegéhez tartozott, a fény-árnyék ha-
tások, a technikai kísérletek, az emberi test tanulmányozása, a performance-
stúdiumokat megelőző tanulmányok.594 

Gropius, mint a kutatások rámutattak, későbbi munkái során nagyobb 
hangsúlyt fektetett az egyén, az individuum fontosságára, akiről itt még ke-
vésbé beszélt: 

De hiszen nem a kíméletlen, autoriter individualisták ellen mennydörögtünk még teg-
nap is? Valóban, csakhogy időközben az inga erősen a másik szélsőség irányába len-
dült ki. Nagy nehezen újra hozzá kell szoknunk a gondolathoz, hogy sem a csoporton 
belüli erőszakos egységesítés – amely a többség zsarnokságához vezet –, sem az egyén 
extravagáns önfejűsége nem teremthet olyan atmoszférát, amely serkenti a fantáziát 
és a kezdeményezőkészséget. Csak ha az egyén a csoporton belül független morális 
felelősséget visel, csak az teremtheti meg a demokratikus szellemű kultúra megfelelő 
alapját: az egységet a sokféleségben!595 

Több mint húsz évvel a Volta konferencia után, 1956-ban a frankfurti Goethe-
díj átvételekor Gropius a következőképpen foglalta össze életművét: 

Az építész társadalmi szerepe abban az erkölcsi felelősségben áll, hogy művészi esz-
közeivel segítse áthidalni a társadalom és az egyén közötti szakadékot. Ahogy a köl-
tő a nyelvből ver összekötő hidat, az építésznek és a képzőművésznek olyan látható 
jeleket kell teremtenie, amelyek új formát adnak a belső igazságoknak, és végül is a 
kulturális egység mindenki számára érthető szimbólumaivá lesznek.

Életemet az töltötte be, hogy részt vettem ebben a hosszadalmas folyamatban.596

593 Ivi, 119.
594 Marvin Carlson a Bauhaust tekinti az első olyan iskolának, amely komoly kísérleteket foly-Marvin Carlson a Bauhaust tekinti az első olyan iskolának, amely komoly kísérleteket foly-amely komoly kísérleteket foly-mely komoly kísérleteket foly-

tatott a performance mint művészi forma terén. L. Marvin Carlson: Performance a Critical Intro-
duction, New York and London, Routledge, 2004 (1. kiadás, 1996), 100.

595 Idézi Gábor Eszter, Walter Gropius: Apolló a demokráciában, id. mű, Utószó 138.
596 Ivi.
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Azonban Gropius Totaltheaterje nem arathatott osztatlan sikert ott, ahol nem 
csak a szerző primátusát hirdették, ahol a politika által a deklaráció szintjén 
legalábbis vágyott tömegszínház nem demokráciát, hanem a nézők befolyá-
solását, politikai manipulációját célozta volna. Gropius fantasztikus terve egy 
feltétlenül más szemléletű színházat, radikálisan különböző előadásokat fel-
tételezett volna, ráadásul – bár erről nem esett szó – nem is húszezres, hanem 
maximum 3–5 ezres befogadóképességet. 

Gropius a maga értelmezésében a görög demokrácia színházát vette ala-
pul. Ciocca mérnök úgyszintén a görög színházzal példálózik, s tervezete a 
kor nagy színházi tervei, így a Totaltheater ismeretére vall. Gaetano Ciocca 
a tömegszínházat döntően építészeti problémaként fogta fel, illetve az új ra-
cionalizmusnak megfelelően a legkisebb befektetéssel a legnagyobb hasznot 
kívánta elérni – ennek megoldására készített korrekt javaslatot. Tervezett épít-
ménye méreteiben, akusztikájában, a látásélmény megteremtésében valamint 
biztonsági szempontokból megfelelt egy mintegy húszezer embert befogadó 
épület követelményeinek. 100 méter átmérőjű kerek építményben gondolko-
dott, a nézőteret és az erkélyt a forgatható színpad körül koncentrikus körök-
ben helyezte el. Takarékosan bánt az anyagokkal, munkája lényege, hogy a 
költségek alacsonyak legyenek, s a színházjegyek árát számításai szerint az 
eredetinek tizedére lehetne csökkenteni. Ciocca rátér a tömegszínház eszmei-
ségére is, fejtegetése szerint, összhangban a rezsim ideológiájával: 

Ciocca húszezres tömegszínházának tervei – Ciocca a bal alsó 3. kép
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A tömegszínháznak az lesz a funkciója, hogy ébren tartsa az emberiség sorsába vetett 
hitet. Egy új civilizációt készít elő, nem úgy kollektivistát, hogy az egyént elsorvassza, 
nem mechanikusat, sem pedig materialistát, abban az értelemben, hogy az embert alá-
rendelje a gépnek vagy az anyagnak, hanem a szellem dicsőítésére, az élet alkotóele-
mei közötti egyensúlyra épül.597

A színházat újdonsága miatt az élet iskolájának tekinti. Ciocca leszámol nap-
jai színházával, helyette a „korporáció szellemiségének” megfelelő színházat 
jelöli meg. Végkövetkeztetése levonása előtt kijelenti, hogy „Az új színház az 
optimizmus és a kezdeményezőkészség színháza lesz.”598 Végül is a görög 
színház eszmeiségét – „óriás jellemek az óriás görög jelenetekben” „a végzet-
be és az istenek akaratába vetett vakhittel” – hasonlítja a holnap színházához, 
„amely az emberek felvilágosult akarata és a munka alkotó ereje lesz.”599

A tömegszínház koncepciója óriási vitát kavart. A Ciocca féle színpadnak 
a nézőktől való távolsága helyenként a 65 métert is elérte, ami lehetetlenül 
nagy távolságnak tűnt. Másrészről nem volt világos, hogy mit lehet tenni egy 
ilyen stadionszerű színházépületben. A húszezres nézőtér elutasításában ta-
lán az egy Romagnoli kivételével szinte mindenki egyetértett. Többen is meg-
kérdőjelezték, hogy egy ilyen színház számára megfelelő repertoárt találná-
nak. Volt, aki azt javasolta, előbb kérjenek a szerzőktől a húszezres színházban 
előadható darabokat, s csak utána kezdjenek hozzá egy ilyen költséges építke-
zéshez. Ciocca válaszában a jövőbe vetett hit szükségességét, a kultúra fejlő-
dését, valamint azt fejtegette, hogy a színház mint „a kultúra legjobb eszköze” 
egyre nagyobb létszámú közönséget fog vonzani.”600 Silvio d’Amico szokásos 
retorikai bravúrjával zseniálisnak mondta Ciocca tervét, mindössze azt von-
ta kétségbe, hogy a színházépületek tudnák az új drámát meghatározni, míg 
a klasszikus görög színházban éppen ellenkezőleg, a tragédiaszerzők művei 
hozták magukkal a színházépületek kialakítását.601 

Craig feltette kérdését Gropiusnak, vajon színházában egy vagy több ren-
dező dolgozna-e, mire a válasz az volt, hogy több. Craig álláspontja szerint: 
„Ez esetben egymást kell, hogy figyeljék, a művük egyforma és kifejezéstelen 
lesz. Nem tudnak szabadon alkotni, fantáziájuk, kezdeményező, improvizatív 
készségük tönkremegy. Munkájuk halott lesz, ennek következtében a közön-
ség is halott lesz, és elpusztul a nemzet.”602 

597 Ivi, 189. Emlékeztessünk, hogy a Corporazione dello Spettacolo volt az elsőként alapított kor-
poráció.

598 La tecnica del teatro di massa, in: Convegno, id. mű, 190.
599 Ivi.
600 Il IV Convegno Volta. I problemi della scenotecnica ampiamente discussi nelle sedute di ieri „Ottobre”, 

13 ottobre 1934, s.n.
601 Discussioni sulla relazione di Gaetano Ciocca, in: Convegno, id. mű, 204–206.
602 Ivi, 172.
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Másokhoz hasonlóan Wijdeveld, inkább a színészekre helyezte a hangsúlyt, 
véleménye szerint ők azok, akik meg tudják újítani a színházat, nagyon szerény 
eszközökkel is – Olaszország adhatna ehhez példát. Véleménye szerint: „A szí-
nészek elvesztették pozíciójukat a színpadon, a színházban és … az életben!” 
Ezután leskiccelte Gropius tervét, azt állítva, hogy hibát talált benne, ameny-
nyiben a nézők egy részének látószögét nem tartotta megfelelőnek. Gropius el-
lenben hibásnak tartja Wijdeveld vázlatát, és hangsúlyozza, hogy a tervezetet 

pontosan modellezték, s a kísérletek szerint a 
nézők bárhonnan kiválóan látják a színpadot. 

Tairov, mint már utaltunk rá, szintén 
élesen kritizálta Gropiust. Marinetti lénye-
gében védelmébe veszi a gépek, a technika 
használatát, de mint már szintén láttuk, más-
ról beszél, mint Gropius: „használni kell bár-
milyen gépet, a legbonyolultabbat is, avval a 
feltétellel, hogy ne semmisítse meg, vagy ne 
fojtsa el a szót, vagyis az irodalmi értéket.” 
Guido Salvini is ellentmondott Tairovnak, 
saját moszkvai élményeire, színháza iránti 
nagyrabecsülésére hivatkozva biztosította 
Tairovot arról, hogy otthon, a színházában ő 
is használja a gépeket.603

Gropius rendkívül rossz néven vette, 
szakmai hitelének csorbításaként értékelte, 
amikor megkapta a kész konferenciakötetet, 
amelybe a Wijdeveld hozzászólására adott 
válasza nem került be. Avval a kívánság-
gal fordult az Akadémiához, hogy „errata 
corrige”-ként javítsák ki és illesszék be az 
oldalt a kötetbe, mert egyébként Wijdeveld 
megválaszolatlan észrevétele relevánsnak 

tűnhet az olvasó számára. Az Akadémia eleget tesz kérésének, elküldi a levo-
natot, amelyet az építész ki is javít, d’Amico pedig jóváhagyja a nyomtatást. 
Az 1935-ös kötetet még ma is árusítják, ezt vásároltam meg: hiányzik belőle a 
kért javítás. Becsapta volna Gropiust az Olasz Királyi Akadémia?604

A vitára utalva Antonio Valenti, színházi szakember a konferencia után 
közölt recenziójában Gropius tervét „bonyolultnak és túlságosan nehézkes-
nek” tartja, miközben Cioccáét „egyszerűbbnek és inkább latinnak”, azonban 

603 Ivi.
604 Paolo Milano 1935 július 12-én levelet küldött Carlinak, amely szerint éppen megkapta 

“d’Amico beleegyezését” Gropius javított oldalának megjelentetéséhez. AAI, Tit. VIII. Busta 
23 fasc. 46/24/25.

Gropius tanulmánya utólagos javításainak 
levonata az építész által láttamozva 
– a pótlólagosan elfogadott javítások 
megjelentetésének nincs nyoma. A kötetből 
hiányzik a kért javítás. Becsapta volna Gropiust 
az Olasz Királyi Akadémia?
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egyetért d’Amicóval, aki szerint „a színház a szerzőtől és nem az építészektől 
indul el”, és értelmetlen dolog olyan színházakat létrehozni, amelyeknek nin-
csen előadnivalójuk. Egészében véve a húszezres színházat a sötétbe ugrásnak 
látta, amely felforgatja a dráma értékeit.605

A tömegszínház eszméje többnyire politikai kérdéssé vált, összefüggésbe 
hozták a romanitás eszméjével is, a színház antik eredetével, a görögséghez és 
a romanitáshoz kapcsolható gyökereivel, a fasiszta ideológia ezek nyomán kí-
vánt a klasszikus kultúra (még inkább világhatalom) örökösének szerepében 
tetszelegni. Mussolini beszédének felszólító jellegét a tömegszínház tekinteté-
be többféleképpen értelmezték: mind a Theszpisz kordéira, mind a nagy sza-
badtéri előadásokra egyaránt vonatkoztatták, azonban a színházi szakma egé-
szében véve nem tudott mit kezdeni a húszezres tömegszínház elvével. Mint 
Ashley Dukes írja, a téma a „levegőben maradt, az őt megillető helyen”.606

Mussolini beszéde kapcsán arra lehetett következtetni, hogy a kormányfő 
leghőbb óhaja a húszezres tömegszínház megteremtése, s ezek szerint igen-
csak rossz néven vehette volna a konferencia bizonytalanságát a témát illető-
en,607 s ennyivel is többre értékelhetjük az értelmiségiek relatív autonómiá-
ját az elutasításában. Evvel szemben több kutató is hivatkozik egy Bottai fel-
jegyzését tartalmazó dokumentumra. Giuseppe Bottai 1932-ben korporációs 
miniszter volt és Mussolini szűkebb köréhez tartozott: a kormányfőt egy új 
színház létrehozása felől kérdezte. Mussolini válasza a következő volt: 

Semmiféle új színház. Hozzák rendbe az öreg és immár klasszikus Argentina Színhá-
zat, a létező legkisebb költséggel, azaz négyszázezernél nem olcsóbban, de egy millió-
nál kevesebbért. A szokásos mechanikus-pozitivista materialista hiba, hogy azt hiszik, 
a modern technika meg tudja menteni a színházat. A fasisztáknak nem kellene ezt a 
zavaros gondolatmenetet átvenniük s összekeverniük a külsődlegeset és a belsődlegeset. 
A színházat a szerzők alkotásai fogják megmenteni, azok fogják visszahívni a közön-
séget, és nem a komplikált mérnöki találmányok a színházteremben, a színpadon, az 
öltözőkben stb. Nem ez a megfelelő pszichológiai és gazdasági pillanat új színházak 
építésére, amikor mind a régi, mind az új épületeket faképnél hagyta – gyakran okkal 
– a közönség.608

A dokumentumban közöltekhez képest az 1933-as beszédben a kormányfő 
homlokegyenest az ellenkezőjét mondja, bizalmasan közölt véleményéhez 
azonban lényegében hű marad, a Volta konferencia modern, újító építészeti 
javaslataira soha nem tértek vissza.

605 „Comoedia” 1934/11, 3–9.
606 Ashley Dukes, The Scene in Europe, id. mű 908.
607 R. F. Davanzati: Mussolini parla agli scrittori, id. mű, 187–193.
608 A dokumentumot közli: Alberti, Il teatro nel fascismo, id. mű, 228. Doc. 138. Risposta di Mus-

solini ad un promemoria inviatogli dal Ministero delle Corporazioni. Roma, 27 maggio 1932 
[Presidenza del Consiglio dei Ministri 1931–1933 (A.C.S.). Fasc. 3-2-12-1146].
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Díszlettervezés, színpadtechnika

A konferencia harmadik témája a szcenika és színpadtechnika kérdéseit érin-
tette, olyan területeket, amelyek a nagyarányú technikai fejlődésnek, a szín-
házak modernizálásának köszönhetően számos újdonságot hoztak. A vizuális 
művészetek, a látvány szerepe rendkívüli mértékben megnövekedett mind a 
színház, mind az opera világában – nem szólva a tánc, a mozgás alakulásáról. 
Egyre jobban elismerték a színházat mint autonóm művészetet, mely kilépve 
az irodalmi meghatározottságból, a drámai szövegtől elszakadva is létezhet. 

Ezekre az évekre már több technikai újdonságot is bevezettek a színház-
ban, megismerték a forgószínpadot és a liftet, amely lehetővé tette, hogy több 
szinten is folyhasson az előadás.609 A modern reflektorok megjelenésével a 
világítástechnika is nagy fejlődésen ment keresztül. A húszas években meg-
változott a színházi előadásoknak a technikához való viszonya, nem külső ele-
mek voltak a technikai eszközök, hanem az előadások integráns részei, az új 
kultúra hordozói.610

A színház fontos művészi kísérleteknek adott helyet. A szcenográfia, a 
szcenotechnika, a mozgás, a tánc, a zene új lehetőségei a legjobb művészeket 
vonzották a színházhoz. Említhetjük Pablo Picassótól kezdve Henri Matisse-
ig Georges Bracque-ot, Max Ernstet, Kazimir Severinovics Malevicset, Marc 
Chagallt. Mihail Larionov és Natalja Goncsarova az orosz balettnek is dol-
goztak, és óriási hatást gyakoroltak a nemzetközi színházi életre, akár csak a 
kiváló szcenográfusok, mint Léon Bakst, Alekszandr Nyikolajevics Benois és 
mások. Alberto Savinio szerint: „A modern színház egyik legnagyobb telje-
sítménye, hogy a legjobb festőket vonzotta magához.”611 Vaszilij Kandinszkij 
elméletei egy egész generációra gyakoroltak hatást, beleértve a futuristákat 
is, akik Prampolini közvetítésével jutottak el hozzá.612 Tény, hogy az olasz 
művészek közül leginkább Prampolini képviselhette volna a konferencián a 
szcenográfiát és az avantgárd színházi kísérleteket. A modern törekvések az 
olasz színházban is a vizuális megjelenítésen, az új technikai megoldásokon 
keresztül jelentkeztek, annak ellenére, hogy a rendezői színház csak a máso-
dik világháború után került előtérbe. Az avantgárd hatását jelenítették meg a 
kiemelkedő futurista szcenikusok, képzőművészek, mint Fortunato Depero, 

609 Oscar G. Brockett, Storia del teatro, szerk.: Claudio Vicentini, Marsilio Editore, Venezia 1988, 
530–531.

610 Claudio Vicentini: Pirandello. Il disagio del teatro, 127., idézi Gianfranco Pedullà: Il teatro, id. mű, 20.
611 Hivatkozik rá A. Tinterri: Arlecchino, id. mű, 39.
612 G. Berghaus: The Futurist Conception, in: „sul fil di ragno”, id. mű, 285.
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Giacomo Balla, Achille Ricciardi. A nagy metafizikus festő, Giorgio De Chirico 
már említett színházi díszlet- és jelmeztervei szintén jelentősen hozzájárultak 
az olasz díszlet- és jelmeztörténethez. 

A konferencián a díszlet- és jelmeztervek olasz előadója Virgilio Marchi 
volt, építész és szcenográfus, aki Bragagliával is és Pirandellóval is együttmű-
ködött.613 Előadásában nagy hangsúlyt kapott a szakmaiság a dilettantizmus-
sal szemben, s miközben kiemelte a rendező fontosságát, nem vitatta el a „Köl-
tő” elsőségét az előadásban.614 Az építészet mellett, melyet „megjelenítő költé-
szet”-ként aposztrofált, aláhúzta az új színházi technikák szerepét. A „»költő«, 
a »rendező« és a »színész« triptichonjában” ott lenne a szcenotechnikus, aki 
egyesítené őket, bár végül is Marchi arra a véleményre jut, hogy a legjobban a 
rendező tudná az egységes irányítást megvalósítani, s az ideális az volna, ha ő 
lenne a szcenotechnikus is, sőt, ha a képzésüket is megoldanák.615 

Wijdeveld egy új színházi mítoszt tételez, miközben mind a német, mind a 
szovjet színház eredményeit, akárcsak az új technológiákat elutasítja; Gordon 
Craig elméletei alapján egy puszta színpadot képzel el, mely egy újfajta hit 
és életstílus hirdetője lesz: „a tékozló fiú kibékülése a Föld Anyával: azoktól 
érkezik majd a megváltás, akik erőteljesebben fogják érezni a természeti és 
társadalmi szolidaritást.”616 Wijdeveld az államtól kéri „az új ember megte-
remtését”, mert az állam segítségével jön majd létre „az emberek közössége”617 
A század széttöredezett élete helyett új világnak kell születnie, „vallásos ér-
zülettel, azaz a Színházzal.”618 Példaként tekint az osztályok közötti egyetér-
tésen alapuló társadalom felépítéséhez Olaszország „rendjére, fegyelmére és 
művészi erejére”.619 A holland rendező úgy látja, az olasz állam segíteni fogja 
a színházat, s egyszerű épületeket fog építtetni, melyek minden „technikai 
komplikációt” nélkülöznek, s „egy olyan tiszteletbeli olaszra fogja őket bízni, 
mint Edward Gordon Craig!”620 Wijdeweld új színháza a színekből, a fények-
ből, a táncból, a zenéből, de legelső sorban is az „élő színész” szavából fog 
ihletet meríteni, olyan drámákból, melyek méltóak lesznek a középkori misz-
tériumokhoz, s amelyek a színházat népünnepéllyé teszik, „ahol a nevetés és 
az öröm fog váltakozni a tisztelgéssel a felsőbb Gondolat iránt, mely leképezi 
életünket a Kozmosz végtelenjében.”621

613 Marchi nem csak díszlettervezőként működött együtt Pirandellóval, hanem építészként is a 
Teatro Odescalchi, a Pirandello által vezetett Teatro d’Arte székhelyének átépítésekor 1925-ben.

614 Lo „scenotecnico” nella gerarchia dei valori di palcoscenico, in: Convegno, id. mű, 229–234.
615 Ivi. 232–3.
616 Ivi.
617 Ivi, 221.
618 Ivi, 222.
619 Ivi.
620 Ivi, 223.
621 Ivi.
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Karel Hugo Hilar, a Prágai Nemzeti Színház intendánsa, az új cseh ren-
dezés kiemelkedő képviselője a modern szcenografiát „a két pólus közötti 
egyensúlyozásként értelmezte, a Sztanyiszlavszkij által elindított realizmus 
és a Gordon Craig által kívánt elméleti kikristályosodás között”.622 Ő maga 
Reinhardt iskolájából érkezett, és a rendezésnek ezt a két pólusát próbálta 
összekapcsolni. Hilar a színházi kifejezés alapjának a néző „álmodozáshoz 
való jogát” tartotta, s ezt kötötte össze a Craig féle „alvó szépséggel”. Az új 
szcenográfiával akarta a színházat közel hozni a fiatal generációhoz, ami véle-
ménye szerint ellentétes a közép-európai vezető réteg álláspontjával, mely az 
elsőbbséget a filmnek és a rádiónak adja. 

Prágában nagyon is jelen volt az olasz színház, bemutatták például 
D’Annunziót, Pirandellót, Bontempellit, Marinettit, Niccodemit, Chiarellit, 
Rosso di San Secondót, sőt, Hilar említést tett a színházukban vendégként 
közreműködő Alfredo Caselláról is, valamint az olasz rendezők közül 
Bragagliát és Prampolinit nevezte meg. Marpicati a szekcióról készített je-
lentésében kiemelt egy részletet, mely Mussolini fülében különösen kedve-
sen csenghetett: 

„Hilar a »Száz nap« nagy sikeréről tájékoztatja a konferenciát – éppen 
ezekben a napokban adják Prágában, s a közönség nagy lelkesedéssel fo-
gadja Mussolini géniuszát.”623 Hilar a darab dicsérete után a másik cseh ven-
déggel együtt kihallgatást is kért Mussolinitől, hogy megmutathassa neki az 
előadás fotóit.624 

A konferencia több háttértevékenységre is lehetőséget teremtett. Pirandel-
lo Hilarral Nem tudni hogyan című darabjának prágai ősbemutatóját készítette 
elő. A darabot 1934 december 19-én be is mutatták, Pirandello egyenesen a 
stockholmi Nobel-díj átadás után utazott Prágába, hogy jelen lehessen az ese-
ményen.625 A művet a szerző éppen a konferencia előkészületeivel párhuza-
mosan, az év nyarán fejezte be Castiglioncellóban. 

622 Les intentions de la scénographie nouvelle, ivi, 227. Hilar 1935-ben, a konferenciakötet megjelenése 
előtt meghalt. Róla és a cseh színházról l. Jarka M. Burian: K. H. Hilar and the Early Twentieth-
Century Czech Theatre, „Theatre Journal”, Vol. 34, No. 1 (Mar., 1982), 55–76. 

623 Tit. VIII. Busta 322 Fasc. 46/12.
624 A másik cseh résztvevő Vlastislav Hofman, építész, diszlettervező, festő volt, aki jól illeszkedő 

díszleteivel hozzájárult a modern rendezésekhez. 
625 Pirandello Alexander Moissi kedvéért cserélte fel az eredeti elképzelés szerinti női főszerepet 

férfire, és fogadta el a darab végkifejletének átalakítását, melyet a nagy színész javasolt. Íly 
módon az akaratlan házasságtörés egy váratlan színpadi megoldással ért véget: a férj pisz-
tolylövésével jó barátjára, aki a bűnös a házasságtörésben. Mivel azonban a bécsi Volkstheater 
elhalasztotta a premiert, kívánatossá vált 1934. december 19-én a prágai bemutató. Moissi hir-
telen halála 1935 márciusában, 55 éves korában, lehetetlenné tette az osztrák bemutatót. L. L. 
Pirandello, Maschere nude, Vol. IV, id. mű, 922–924.
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A színház társadalmi missziója: Filippo Tommaso Marinetti

Az előadás a népek erkölcsi életében témának Marinetti volt az egyik előadója. 
A számára nagyon testhezálló kérdést egy bevezetővel és egy bombasztikus 
futurista – szintén félig rögtönzött – előadásban fejtette ki, némileg saját fon-
tossága és a futurizmus reklámjaként, nagy érdeklődést, szórakozást és sokak 
felháborodását kiváltva. Marinetti kiélte szereplési vágyát, polemizált, felhív-
ta magára és az övéire a figyelmet – ezúttal is sikeresen alakította szerepét. 

A konferenciakötetben megjelent írott szöveg bizonyosan csak részben 
tudja visszaadni a kiváló szónoki teljesítményt, melyet jegyzetei alapján Né-
meth Antal így foglalt össze még az akták megjelenése előtt:

A színház és a teátriális látványosság változatos és hatásos szórakozás kell, hogy le-
gyen, nevelő hatású erényekkel felruházva, amelyeket eddig még nem vettek figye-
lembe vagy csak ritkán jutottak érvényre. Ezek az erények:
1. Bizakodó és derűs színháziasság, amely mégis komolyságra oktat, életerőt nyujt 

minden szürke sóvárgás nélkül, nem foglalkozik a lelkiismeret gyötrődéseivel, 
egyszerűen teátriális, sportszerűen dagadó izomzattal és gondolatcselekménnyel, 
amely nincsen kötve a könyvtárak és múzeumok levegőjéhez.

2. Az igazság keresésének új módja, amely az életvalóság és az álom szintéziséből 
létesül. 

3. Gyorsaság hirdetése, amely minden gondolatot és cselekményt megfiatalít, páro-
sulva a gondolatok és mozdulatok állandó szimultaneitásával, amely szükséges az 
emberi tekintély és méltóság naggyánöveléséhez, megszázszorozva a legerősebb 
genialitás tényét, az alkotó és cselekvő tehetséget.

4. Az egész nagy világot felölelő és betöltő cselekmény, amely a nézőközönségben a 
Földhöz kapcsoltságnak teljes érzetét adja és fölkelti a vágyát a népek és egyének 
egymásközötti versengésére.

5. A szenvedélyes légi élet (aerovita) és szenvedélyes kozmikus érzés hirdetése, 
amely a nézőknek a Földtől való elszakadás vágyát szuggerálja, hogy az eget vizs-
gálhassa, fel, a sztratoszférába haladó útján, miután átkutatta a Földet és megis-
merte azt.

6. A gondolatok erőteljes kifejezése, eredeti cselekmények az életben és a művészet-
ben, amelyek elősegítik az untató, agyoncsépelt és hazug érzések és érzelmességtől 
telített cselekmények végleges kiküszöbölését.

7. Nemes gondolatcselekedet utáni vágy hirdetése, amely túl van a pénzen és fény-
űzésen.

8. Az emberi összetartás és nagylelkűség érzékeltetése, amely ellensége minden rab-
lásnak és gyilkolásnak.

9. A hősiesség esztétikájának hirdetése a gondolatok és cselekedetek minden terén.
10. A hétköznapi praktikumnak fölébe helyezendő és dicsőítendő a művészetek ér-

dektelen nemessége és maguk a művészek.
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11. A háború esztétikájának érvényesítése minden tekintetben: a ragyogó egyénisé-
gek, a tömegek, a földi és légi gépek, az izgalmak és legfényesebb emberi erények 
szerepeltetésében. A háborúnak ez az esztétikája kizárja a lövészárok embertelen 
és becstelen leírását, amelyet a hazug harcosok, pacifisták találtak ki vagy olyan 
küzdők, akik félelmüket nem tudták palástolni.

12. A haza abszolut vallása, mely minden teátriális produkcióból az erkölcsi szépség 
ragyogását sugározza szét a nézőközönségre.626

A kötetben később megjelent az előadását megelőző „rögtönzött” áttekintés 
összefoglalása is, amelyben Marinetti „az olasz színház egész modern fejlődé-
séről”627 tájékoztatta a közönséget. Az érdemes szerzők felsorolásával kezdte, 
természetesen ebből a tiszteletre méltó listából többen kimaradtak, így Roberto 
Bracco is,628 majd a kritika dicséretével folytatta. Méltatta például Renato Si-
moni munkásságát, de tudomást sem vett a gyűlölt Silvio d’Amicóról vagy 
Adriano Tilgherről, aki szintén jelen volt a konferencián (legalábbis a konfe-
renciakötet szerint), azonban Croce köréhez tartozott, s korábban aláírta az 
Olasz írók, tanárok és publicisták válasza a fasiszta értelmiségiek kiáltványára című 
antifasiszta nyilatkozatot. Marinetti ezután a színészekkel folytatja, „felso-
rolja azokat a különleges kvalitásokat, melyek a nagy olasz színészeket jel-
lemzik, Dusét, Zacconit, Novellit, Reitert, Marianit, Ruggerit, Irma és Emma 
Gramaticát, Marta Abbát és Petrolinit, s elidőzik az »élők legnagyobbikánál«, 
Ermete Zacconinál...”629 Enrico Prampolinit, mint már utaltunk rá, a világ leg-
nagyobb szcenográfusaként emlegeti. 

A színházi előadást a szórakozás forrásának tekinti (ahogy már a Teatro 
totaléban is tette), végül pedig a „a háború esztétikáját” dicsőíti, ami pontosabb 
meghatározás híján bizonytalan kategória marad.630 

Bár Marinetti kultúrpolitikai elvei közel állnak a hivatalos ideológiához, 
azonban olykor magának is ellentmondva, sem a tömegszínházzal, sem a pro-
pagandaszínházzal nem ért egyet. Utal az „előadás fasiszta morális esztétiká-
jára”, arra, hogy „a fasiszta politikai-társadalmi életenergia olaszosan felülke-
rekedik a világban, meghatározza az előadás alapját képező erkölcsi elveket, 
azonban nem válhat tézis előadásává, anélkül is hatékonyan befolyásolja a 
népek erkölcsét.”631 

626 Németh A.: A római színházi világkongresszus, id. mű, 666–667.
627 Lo spettacolo nella vita morale dei popoli, in: Convegno, id. mű, 280–281.
628 A drámaírók közül a következőket sorolja fel: D’Annunzio, Pirandello, Rosso di San Secondo, 

Giannino Antona Traversi, Sem Benelli, Luigi Chiarelli, Bontempelli, Antonelli, Gino Rocca, G. 
C. Viola, A. De Stefani, Berrini, Betti, De Benedetti, Lucio D’Ambra, Bonelli, Colantuoni, G. Zorzi.

629 Lo spettacolo nella vita morale dei popoli, in: Convegno, id. mű, 280.
630 Ivi, 281.
631 Ivi, 281.
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Végül előadását a fasiszta újjászületés jóslatával zárja: „semmi moraliz-
mus, amely fékezné a gondolat férfias lendületét, hanem ennek a nagy me-
chanikus társadalomnak, amelyet az olaszok találtak ki és immár uralnak, 
egészséges, erős, szintetikus, dinamikus színházi interpretációja.”632 Mondan-
dójában visszaköszön az olasz nacionalista identitás, amikor az előadást „a 
haza abszolút vallása”-ként aposztrofálja, „valamennyi előadás minden egyes 
nézőre átsugárzó erkölcsi szépségével”.633

A kortárs recenzens szerint ez a téma váltotta ki a legnagyobb vitát: 

Marinetti leszállt mozgékony sasfészkéből, s egy apostol angyali optimizmusát öl-
tötte magára. A kortárs olasz színházat a világ legszínesebbjének tekintve általános 
„ölelkezzünk össze” habitust vett fel, mindenkit megdicsért, szerzőket, színészeket és 
végül még a kritikusokat is. Azonban, miután ideológiai szempontból áttekintette a 
palettát, állást foglalt az erotikus megszállottság, a színházi krimi634 és a luxus iránti 
megszállottság ellen, s a hősiesség esztétikai apológiáját adta, a háborúét, annak összes 
nagyszerűségével, s végül eljutott „a művészet és a művészek érdek nélküli nemes-
ségének felmagasztalásáig, amelyet feltétlenül a hétköznapi gyakorlatiasság fölé kell 
rendelni”. Ezek a kifejezések forró szurokként zuhogtak a francia résztvevők szirupos 
humanizmusára. Majd minden elnyugodott Copeau és D’Amico szavára,635 utóbbi a 
színház jelenlegi válságát vallásos válságként aposztrofálta, s egy őszinte, népi és sze-
retettől fűtött színház eljövetelének reményét hirdette meg... 636

Marinetti mindeközben a szerző prioritását hirdette, az előadás középpont-
jában a „Költőét”, „akit szükségtelen, hogy technikusok és szcenográfusok 
elhomályosítsanak”. Elutasította „a szcenotechnikusok ügyeskedéseit, mint-
ha csak ők alkotnák meg a költői megvilágosodás szikrájának a művét”.637 A 
tömegszínházzal kapcsolatban nem ért egyet Bontempelli értelmezésével és 
tagadja annak szükségességét, ő másképpen fordítja le Mussolini szavait: 

Véleménye szerint Mussolini a színházat nagyszámú polgár számára kívánja elérhe-
tővé tenni. Ezért a nagyméretű, alacsony áru színházak. Abszurd lenne annyira meg-
részegedni a sporttól, hogy a drámát futbalmeccsnek fogjuk fel és húszezer összegyűlt 
embernek tulajdonítsuk a megértés, a látás és a hallás képességét, hogy megértenek 

632 Lo spettacolo nella vita morale dei popoli, Convegno, id. mű, 283.
633 Ivi, 282.
634 „szervezett bűntény.” Ivi. Ez utóbbi kifejezés valószínűleg a krimi műfajára vonatkozik, amely 

elsősorban az amerikai kultúra vonatkozásában terjed, s amelynek a kor legnépszerűbb szer-
zője az angol Edgar Wallace, akinek még sikerül a King Kong szövegkönyve szerzőtársának 
lennie. (1933)

635 A recenzens nem vette észre, hogy Copeau nincsen jelen, talán valakivel összetévesztette.
636 A. Valenti: „Comoedia”, id. mű, 7.
637 Il teatro di massa e i problemi della scenotecnica nella discussione al Convegno Volta, 12 ottobre, 

Roma–Napoli (az Akadémia által megőrzött újságkivágásból eltűnt az újság neve, Roma–
Napoli, aláírás nélkül), 230.
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egy műalkotáshoz méltó színpadi művet. Példa: a Hamlet már 1.000–2.000 fős pub-
likum számára is megcsonkított lenne, s mindössze néhány hangosbemondókkal 
szétkürtöltetett mondatra és gigantikus méretű gesztusra redukálódna. Az a tízezer 
ember, aki Romagnoli barátunk szerint élvez egy görög tragédiát Siracusában, ennek 
a műnek az irodalmi értékétől szinte mind távol marad, cserébe örülnek, hogy élvez-
hetik a dombok fényünnepét és a tengerpartot, melyet a görög hagyományokkal el-
lentétben autók, motorok, közeli és távoli mozdonyok fütyülése és dudálása tölt be.638 

Marinetti igen rossz néven vette Bontempellinek az avantgárddal kapcsolatos 
negatív véleményét: 

Marinetti támadja Bontempellit, aki nemlétezőnek tekinti az irodalmi avantgárdot, 
és kijelenti, büszke arra, hogy 25 éve a világ legnagyobb avantgárdjának, a Futurista 
Mozgalomnak a feje. Erőteljesen követeli az avantgárd fontosságának elismerését, ki-
zárólag ez garantálja ugyanis – akárcsak egy hadsereg arditói [rohamosztagosai] – az 
irodalom előremenetelését.639 

Amoglobeli a vita során rendkívül hosszú fejtegetésbe bonyolódott, melyben 
a „realizmus és a béke eszméinek támogatójaként határozta meg magát.”640 
Válaszában Marinetti közölte, hogy „ellene van mindenfajta realizmusnak, ha 
az mocsok kifejezője”.641 Szolidaritás alatt a haza iránti szolidaritást érti.

Jules Romains és Jean-Jacques Bernard a „háború esztétikájának” hallatán 
előbb megkérte a költőt, ismételje meg franciául is az olasz szöveget, hátha 
nem jól értették, majd megbizonyosodva ennek ellenkezőjéről, kikérték a ma-
guk és francia kollégáik nevében, hogy a háború előfordulhasson mint eszté-
tikai kategória.642 Végül, hogy a vita ne mérgesedjen el, Bernard kijelentette, 
hogy a politikának semmi köze az Akadémiához, a véleménykülönbségek he-
lyett avval kell foglalkozniuk, ami közös, és hogy mondandóját alátámassza, 
kezet nyújtott Marinettinek.643

638 Discussioni sulle relazioni di Joseph Gregor e di Massimo Bontempelli, in: Convegno, id. mű, 152–153.
639 Ivi, 153.
640 Marpicati összefoglalás Ciano gróf számára: „A S.E. il Conte Galeazzo Ciano Sottosegretario 

di Stato per la Stampa e la Propaganda, Roma, 12 ottobre 1934-XII.” Seduta pomeridiana. AAI, 
Tit. VIII. Busta 322, Fasc. 46/12. 

641 Ivi.
642 Discussione sulle relazioni di Ettore Romagnoli e F. T. Marinetti, Convegno, id. mű, 284–285. Való-

színűleg ebből a vitából is kihagytak fontos részeket a kötet szerkesztői. Ott, ahol a legnagyobb 
vitára történik utalás, mindössze két francia hozzászólót közölnek.

643 “Nem akarjuk teljes mélységében érinteni a kérdést, mivel az erőteljesen kapcsolódna a po-
litikához, mely viszont semmiképpen nem kötődik ehhez az Akadémiához, ahol különböző 
nemzetek és gondolkodásmódok képviselői ülnek együtt, hogy közös ideálokat keressenek, 
azaz a különböző gondolatok között azokat kell keresnünk, amelyek összekötnek, s nem azo-
kat, amelyek elválasztanak.” Ivi, 285.
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Marpicati rövid összefoglalója nem egészen fedi Marinetti szövegét. A 
kötelező jelentésekben nyilvánvalóan a konferencia sikeréről igyekszik meg-
győző képet adni, de eközben kötelességszerűen jelzi a vitát is. „A hősies-
ség esztétikumáról” szól, s a francia tiltakozásokra Formichi reagálását idézi: 
az osztályelnök a szólásszabadság részének tartja, hogy Marinetti a francia 
véleményekkel, a „béke esztétikumával” szemben sajátokat fogalmazhasson 
meg.644 – F. T. Marinetti kinyilvánította a fasiszta morálon alapuló esztétikum-
nak megfelelő új esztétika megalkotásának szükségességét.

A kinyomtatott szövegben Marinetti a „háború esztétikuma” helyett „a 
hősiesség esztétikuma” kifejezést használja, azt a kifejezést, amelyet Marpicati 
már a beszéd elhangzása után Ciano grófnak közvetített.645 A „háború esz-
tétikuma” talán magának Marpicatinak is túl erősen hangzott. Formichi a 
kötet átnézésekor (feltehetőleg Marinetti rangjához az osztályelnök illett, ta-
lán éppen a kötet szerkesztőinek kérésére), kompromisszumként arra kéri 
Marinettit, hogy az „amerikai bűnözés helyett” a kevésbé bántó „szervezett 
bűnözést” használja, amit az el is fogad,646 A megjelent összefoglaló szerint 
a nőügyeiről híres Marinetti, nyilván a rezsim ideológiájának megfelelően a 
következőket mondta: 

A színházat és a teátrális látványosságokat meg kell tisztítani az erkölcsöt rontó, bű-
nözésre csábító sajátságoktól, amelyeket csaknem minden mai előadásnál egyformán 
észlelhetünk. Ezek:

1. A valóság démonikus beállítása. Ennek elkerülhetetlen következménye a sötétenlátás, 
amely a képmutató elfajultság és szerencsétlenség látványában tetszeleg.

2. Az erotika hangsúlyozása.
3. A pénzhajhászás és a romlás ábrázolása, amely művészi szempontból egyhangú, 
erkölcsileg pedig mérgező, elsötétíti a gondolatot, gyávává teszi a szegénységet, elbá-
tortalanítja és bemocskolja a szerelmet. A pénzdús fényűzés hangsúlyozása képtelenül 
adja vissza a tényeket a nyilvánosságnak, és szomorú érzéseket kelt azokban, akik ezt 
az életet egy szakadékon át látják, amely elválasztja őket elérhetetlen aranyhegyektől, 
drágakövektől, képzelt boldogságtól és paradicsomi meztelenségtől. Az ily módon 
ábrázolt élet arra buzdítja a közönséget, hogy a fényűzést és gazdagságot, amelyet a 
jelenet ábrázol, a maga számára is bármi áron megszerezze. Esetleg úgy, hogy vagy 
azonnal kirabolja a szomszédját, vagy a következő éjszakán elvágja atorkát.
4. A megszervezett bűntett hülye esztétikája, mely a folyosókon cikázva menekülő 
bűnözőket szerepeltet, irodákat és sötét lépcsőket mutat a küzdők egymásra fogott 
revolvereivel, a mennyezet résein keresztül rendőrök meggyilkolását, pénzszekrények 
felfeszítését stb.647

644 AAI, Tit. VIII. Busta 322, Fasc. 46/12.
645 A S.E. il Conte Galeazzo Ciano Sottosegretario di Stato per la Stampa e la Propaganda, Roma. 

12 ottobre 1934/XII, Tit. VIII. Busta 322, Fasc. 46/12.
646 AAI, Tit. VIII. Busta 324, Fasc. 46/24. 
647 Németh Antal: A római színházi világkongresszus, id. mű, 667–668.
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A vágás az Egyesült Államok ellen így csak közvetve jelent meg – azonban 
nem vette el az eredeti rögtönzött beszéd antikapitalista élét. Hauptmann és 
Copeau hozzászólásukban a színház erkölcsi alapjairól, küldetésének fontos-
ságáról írtak, előadásuk beleillett d’Amicónak a későbbi előadásában is meg-
fogalmazott, a színház társadalmi missziójáról vallott elképzelésébe.

A színház és az állam viszonya, az állami  
szerepvállalás szükségessége: Silvio d’Amico előadása

A részletes ország-beszámolókat három előadás előzte meg, középpontban 
természetesen a különleges retorikai teljesítményt nyújtó Silvio d’Amicóval. Ő 
már a ’20-as évek legelején, kritikusi pályája indulásakor, a liberális Olaszor-
szágban megkezdte színházi reformjainak kidolgozását, majd 1922–1924 között 
Luigi Federzoni felkérésére színházi törvénytervezetet dolgozott ki.648 Munkáit 
a már idézett kötetekben jelentette meg, A nagy színész alkonyát 1930-ban. En-
nek melléklete a Santa Cecilia színiiskola reformtervezete (ez volt az egyet-
len állami színiiskola). Mintául a Copeau féle párizsi Vieux Colombier-t vette. 
A színház válsága című kötet 1931-ből való. 649 D’Amico rendkívül szerteágazó 
kritikusi tevékenysége során cikkeiben, tanulmányaiban adott hangot szakmai 
elképzeléseinek (alkalmasint megjelent kritikáit, tanulmányait rendezte kötet-
be). A Volta konferencia előkészítésében folytatott tevékenysége előbbi művei, 
gyakorlatilag egész korábbi munkássága összefoglalásának tekinthető.

Az 1931-es tervezetében d’Amico egy országos intézmény létrehozását 
javasolja, az Istituto Nazionale del Teatro Drammaticót, melyet széleskörű 
autonómiával rendelkező igazgató vezetne, s amelynek igazgatótanácsában a 
szakmai szervezetek képviselői is helyet kapnának. Az igazgatót, a szakmai 
ügyekben egyszemélyi felelőst maga Mussolini (!) nevezné ki meghatározott 
időszakra, melynek tartama alatt elmozdíthatatlan volna650. A kinevezés mai 

648 L. Raffaella Di Tizio: Documenti dal Fondo d’Amico, id. mű, 90–98. A kutató a ’20-as évekre datálja 
a tervezetet. Minden valószínűség szerint 1923–1924 elejének időszakáról van szó, amikor is 
Federzoni, aki vélhetően d’Amico egyik támogatója volt, gyarmatügyi miniszter (Ministro delle 
Colonie), s Duse szereplése is bekerül a tervezetbe, aki egy jövendő nemzeti színház oszlopa 
volna. Azonban a művésznő 1924 április 21-én Pittsburghban meghalt. Raffaella Di Tizio olyan 
dokumentumokat is közöl, melyek Federzonival, Bottai-jal valamint Galeazzo Cianóval való 
kapcsolatokról szólnak, akiket d’Amico a Bragagliával vívott legdurvább harcai idején vont be.

649 Az Istituto Nazionale del Teatro Drammatico számára készült „mint az állandó színházakról 
szóló tervezetet megelőző vitairat, egyben úgyis tekinthető, mint a politikai hatalommal való di-
alógus kezdete”, l. G. Pedullà: Introduzione, S. d’Amico: Cronache, id. mű, Vol. III, Tomo I, 54–55.

650 Ivi, 55, eredeti dokumentum: A. C. S., Presidenza del Consiglio dei Ministri (1931–33), b. 3.f. 
2–12, Progetto per la creazione di un Istituto Nazionale del Teatro Drammatico, 1.
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szemmel különös módjával d’Amico az igazgató politikai lobbiérdekektől való 
függetlenségét, az intézmény presztízsét akarhatta garantálni. (Visszatérés a jó 
király eszméjéhez? Vagy a hierarchia alsóbb szintjén lévő vezetőket még rosz-
szabbaknak ítélte?) Az intézet két nagy színházat kezelt volna, két társulattal, 
hat hónapos szezonnal Rómában, illetve hat hónapos szezonnal Milánóban. A 
tervezet egy stúdiószínházról is szólt, mely „kísérleti színház és színiakadémia 
a jövendő színészek, szcenográfusok és régisseurs” számára.651 Az intézethez 
könyvtár és múzeum is tartozott volna. D’Amico olyannyira közelinek érez-
te terve megvalósulását, hogy egy Ugo Ojettinek írott levelében a korporáció 
és a kormány hivatalos jóváhagyásáról ír. „Arra számítok, hogy személyesen 
Mussolinivel fogok beszélni, akihez Bottai – már vállalta – elkísér”.652 

Az 1931-es tanulmányában d’Amico a színház válságával kapcsolatos 
nemzetközi vitákra is utal, elsősorban a Société Universelle du Théâtre kong-
resszusaira, s több olyan kérdést is felvet, amelyekre később a Volta konfe-
rencián is visszatér. A pillanatnyi tévelygések okát a kollektivitás számára 
hitet hordozó várva várt új művek hiányában látja. Hisz a színház nevelő 
céljában, a népszínházban. A jelentős szerzők között Pirandellót nevezi meg, 
„akit az egész földkerekségen rendkívüli mértékben játszanak”, valamint 
Niccodemit, Rosso di San Secondót, Martinit, Chiarellit, Benellit, Marinettit, 
Bontempellit, Rattit, Antonellit, Forzanót. Az ő munkásságuk garanciát jelent 
az olasz színháznak önállósága megteremtésére a franciához képest, D’Amico 
azonban nem talál nemzetközi szinten olyan modern repertoárt, amely méltó 
volna ezekhez a nagy szerzőkhöz. A tegnapi drámaírók között Maeterlincket, 
Benaventét, Unamunót, Quinterót, Pinerót, D’Annunziót, Braccót, a maiak kö-
zött Shaw-t, Claudelt, Pirandellót, Molnárt, Gorkijt, Jevreinovot, Schnitzlert, 
Kaisert, von Unruht, Bronnent. Tollert, Hasenclevert, Herczeget, Čapekot, 
Sherriffet, O’Neillt, Géraldyt, Vildracot, Amielt, Jean-Jacques Bernard-t, 
Romains-t, Crommelynket, Sacha Guitryt sorolja fel (nagy részük meghívást 
kapott a Volta konferenciára). 

A külföldi válság okaként a kritikus a tolmácsolókat jelöli meg, azaz a 
rendezőket: „a nagy színészek helyét a nagy igazgató-tolmácsolók foglalták 
el”, akiknek viszont Olaszországgal ellentétben mind megvan a maguk szín-
háza. Olaszország számára éppen az állandó színházak valamint az iskolák, 
a mesterek hiánya jelenti a problémát. A kritikus a publikumot illetően az 
anyagi gondokat tartja visszatartó erőnek, elsősorban a kispolgárság esetében: 
ez a réteg hiába érdeklődne, nem engedheti meg magának a drága jegyeket. 
D’Amico problémásnak látja a modern kultúra egyenlősítő jellegét is, a nagy 
egyéniségek eltűnését.

651 Ivi.
652 Ivi, 56, MBA, FsD’A, Carteggio Istituto Nazionale del Teatro Drammatico, levél U. Ojett i szá-Ivi, 56, MBA, FsD’A, Carteggio Istituto Nazionale del Teatro Drammatico, levél U. Ojett i szá-, 56, MBA, FsD’A, Carteggio Istituto Nazionale del Teatro Drammatico, levél U. Ojett i szá-MBA, FsD’A, Carteggio Istituto Nazionale del Teatro Drammatico, levél U. Ojett i szá-, Carteggio Istituto Nazionale del Teatro Drammatico, levél U. Ojett i szá-levél U. Ojett i szá- U. Ojetti szá- szá-

mára, 1931. április 11.
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A tanulmány a filmet alapvetően „amerikai kreációnak” tartja, amelynek 
mindig szórakoztató és egyszerű mentalitása van, és sikerét nagy átlagban 
banalitásának, olcsó szenzualitásának köszönheti, talán Chaplin „nagy film-
je” és nagy amerikai és német rendezők kivételével. Olyan jellegzetességekről 
van szó, amelyeket a cenzúra, bármennyire is jobban figyel a filmre, mint a 
színházra, hiszen a mozi igen széles közönséget érint, nem tud „megmetszeni, 
kijavítani, a legveszélyesebb fordulatokat kiegyengetni”. A filmben az ame-
rikai társadalom bajai tükröződnek, amelynek leglényegesebb jellemvonása, 
hogy „érzéki és korrupt, ha nem egyenesen korrumpáló”, egy „elképzelt lu-
xusvilág képeit” jeleníti meg. Mint láttuk, az alapvető Amerika-ellenesség a 
Volta konferencia nem egy előadásában visszatért, ahogy például a Marinetti 
által kárhoztatott „krimi” felemlegetésében is. A film ellentéteként jelenik meg 
a színház missziója. D’Amico a kritikus hivatásánál is elidőzik, a jó kritikus 
titkait kémleli: mintha csak saját magáról mintázná meg. Hangsúlyozza a fe-
lelősségérzetet, azt az igényt, hogy tájékozott legyen a klasszikus és a modern 
nyelveket tekintve egyaránt, nagy irodalmi műveltséggel rendelkezzék, s is-
merje a színháztörténetet, hogy ne csupán a drámát, hanem az előadást is meg 
tudja ítélni (amely amúgy a szövegen alapszik), legyen technikai kompetenci-
ája is, tapasztalatból is ismerje az európai színházat. A kritikusnak egyébként 
a megújulást kell képviselnie, érzékenységre, objektív kritikai érzékre van 
szüksége, önállóságra, hiszen „saját igazát kell közvetítenie.”653 Ez az össze-
tett képességekkel megáldott szakember Olaszországban még hiányzik, ezért 
d’Amico felveti a kérdést, vajon ilyeneket külföldről kellene-e hívni, „mint a 
futballistáink, akik magyar trainereket foglalkoztatnak?”

1931 decemberére úgy látszott, a tervezet előtt álló akadályok eltűntek (a 
nagy impresszáriók, akik természetesen ellenezték, már nem álltak útjába), 
és d’Amico Róma kormányzójához folyamodott anyagi támogatásért, mivel 
Mussolini és a korporáció beleegyezését már magáénak tudta. A színházak 
avatását „a marcia su Roma hivatalos ünnepségeivel egyidőben”, 1933 janu-
árjára tűzték ki.654 A terv végül csak papíron maradt, de nem zárnám ki, hogy 
d’Amico felkérése a Volta konferencia szervezésére ennek a javaslatnak is kö-
szönhető volt. 

Mussolini 1933-ban, beszéde megtartásának időpontjában akár ismerhet-
te is d’Amico javaslatait (ha másképpen nem, Bottai-jon keresztül), s esetleg 
meríthetett is témákat, ötleteket belőlük, amelyekhez aztán hozzáadta a saját 
szempontjait. D’Amicóhoz hasonlóan ő is szellemi és anyagi válságról beszélt 
a színház kapcsán. A szellemi válságnál azonban Mussolini tagadta a film 
mint rivális hatását, viszont a kritikushoz hasonlóan ő is új műveket sürgetett, 

653 Ivi, 67.
654 Ivi, 57, id. mű, MBA, FsD’A, Carteggio Istituto Nazionale del Teatro Drammatico, levél U. 

Ojettihez, 1931. ápr. 11.
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„olyan nagy hatásúakat, amilyeneket a nép kívánna”, hogy „a nagy kollektív 
szenvedélyeket felkeltsék”. Mussolini, d’Amicóval ellentétben, elutasította a 
polgári drámát: „elég a hírhedett »háromszögből«” – jelenti ki.655 A „materi-
ális” válságra is eltérő választ ad a diktátor, hiszen szavakban legalábbis, a 
nagy színház-stadionok szükségességét hirdeti. 

Tematikájában a Volta konferencia részben Mussolini beszédére reagált, 
azonban a középponti kérdés, az állami színház problematikája a Mussolini-
beszédhez képest más felfogást közvetített: minthogy Silvio d’Amico számára 
a konferencia lényege az utolsó téma – A meglévő szervezetek tapasztalatai. Szük-
ségletek – programok – cserék – volt, intézkedése, hogy már az előkészítés során 
valamennyi ország képviselője megkapja a felkérést beszámoló készítésére 
országa színházának kapcsolatáról az állammal, igen hasznosnak bizonyult. 
Így lehetett bebizonyítani, hogy a külföldi „civilizált” államok döntő többsége 
támogatja a színházait, ellentétben Olaszországgal és néhány „liberális” ál-
lammal , amelyek viszont nem – utóbbiak államformája természetesen idegen 
a fasiszta Olaszországétól.

D’Amicónak alapvetően azt a problémát kellett megoldania, hogy jóllehet 
sem a tömegszínházban, sem a színház propagandacélokra való felhasználá-
sának értelmében nem hitt, mégis úgy akart az államtól, a politikai hatalom-
tól támogatást szerezni, hogy cserébe a színház nevében nyújthasson valamit. 
Vagyis meg kellett védenie a polgári színházat, s nézete szerint elősegítenie 
annak kijutását a válságból. E cél érdekében a színházat olyan piedesztálra 
kellett emelnie, olyan misszióval felruháznia, amely kívánatossá teszi az állam 
számára, dicsőség dolgává a támogatását.

D’Amico ebben a szekcióban tartotta összefoglaló előadását – korábbi 
munkáiból több gondolatot is újrafogalmazott, még erőteljesebb hangsúlyt 
fektetett a politikai hatalom meggyőzésére a színház szubvencionálása érde-
kében. Hosszú okfejtésében lényegében felhasználta a fasiszta retorika miszti-
cizmusba hajló fogásait, a szimbolikus beszéd lehetőségeit, erkölcsi kérdéseket 
állítva előadása középpontjába, s olyan magaslatokra emelte mind a színházat, 
mind az államot, hogy azoknak feltétlenül találkozniuk kellett. A fasiszta álla-
mot szembe állította a korábbi, a színházzal nem törődő liberális állammal, íly 
módon kielégítve a fasizmus liberalizmus-ellenességét. A fasiszta állam erköl-
csi kötelességeként jelölte meg az emberek számára olyannyira fontos színház 
támogatásának feladatát. Az előadás bátran tagadta a tömegszínház szüksé-
gességét (azonban, mint láttuk a később előkerült dokumentumok alapján, ez 
Mussolini számára nem is volt olyan fontos, ami magyarázat arra, hogy miért 
nem lett az előadóknak kellemetlenségük az állásfoglalásuk miatt). D’Amico 
mást ajánlott fel a politikai hatalomnak a támogatásért cserébe. Mivel a szín-
ház alapvető jelentőségű az „etikus állam” szempontjából, ezért az államnak 

655 R. F. Davanzati: Mussolini parla agli scrittori, id. mű, 191.
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támogatnia kell azt. „Érthetetlen, hogy itt Olaszországban az állam, mely az 
antik művészetre évente sok milliót költ, és néhány milliót a modern művé-
szetre is, néhány százezer lírát a zenére (keveset, de mégis valamit), a színház-
ra mindössze néhány tízezer lírát fordít. S azt is rosszul.”656 – írta. 

Gondolatmenete tulajdonképpeni kiindulópontjaként D’Amico az „eti-
kus” állam címkéje mellett, a fasiszta állam számára másik kedveskedés-
ként egy nyílt levelet választott. Brit drámaírók írták, köztük G. B. Shaw, a 
„Times”-ban közölték, és egy Nemzeti Színház létrehozását kérték a kormá-
nyuktól. Bár d’Amico nem hangsúlyozta, de a levélből az is kiderült, hogy 
már maguk is összegyűjtöttek hozzá egy tisztes összeget. Azaz az ellenséges 
brit liberalizmus sem támogatja a színházát. Evvel szemben a fasiszta Olasz-
ország büszkélkedhet az Előadóművészeti Korporációval (Corporazione dello 
Spettacolo), azaz – mondja d’Amico – már csak a régi olasz álom megvalósí-
tása hiányzik: egy olyan nagy intézmény létrehozása, amely üzemeltetni tud 
egy vagy több színházat. Az állami hozzájárulás érdekében d’Amico hosszas 
fejtegetésbe bocsátkozik az állam funkciójáról, illetve a színház („teatro”) szó-
ról , mely egyaránt jelentheti a drámát, az épületet és az előadást. Mondandója 
lényegéhez d’Amico Nyemirovics-Dancsenkót cáfolva jut el. Dancsenko sze-
rint „Két csepűrágó érkezik egy térre, letesz egy szőnyeget, vagy le sem tesz 
semmit, az érdeklődők körülöttük alakult gyűrűjében párbeszédet kezdenek: 
ez a Színház”. D’Amico azonban úgy véli, Dancsenko valójában kihagyta a 
szerzőt, helyette csak a színész, a szó és a közönség maradt. D’Amico a to-
vábbiakban egy „csodált szcenikusunkra” hivatkozik mint elrettentő példára 
(feltehetőleg Prampolinira, jóllehet d’Amico nem mond nevet), aki szerint „a 
színész a színházban fölösleges, s célszerű lemondani róla”.657

Az előadó fontosnak tartotta a liberális állammal való részletesebb ösz-
szehasonlítást, hogy kiemelhesse a fasiszta „etikus” állam felsőbbrendűségét. 
Arra, hogy korábban a liberális állam miért nem foglalkozott a művészettel, 
d’Amico három indokot adott, majd természetesen mindegyik létjogosultsá-
gát megcáfolta: az első, hogy az állam nem kompetens a művészet kérdésében. 
A második, hogy a pénz valamennyi hozzájárulóé, az előnyöket nem élvező 
régiókhoz tartozóké is. Felhozható azonban, hogy a szolidaritás alapján köz-
vetetten, mint olaszok, ők is részesülnek az előnyökből. A harmadik kérdés, 
hogy a színházat művelődési célja miatt kellene az államnak segítenie, holott 
a színház soha senkit nem művelt ki. Az „educare” szót általános értelemben 
használva, a színház esztétikai és spirituális értelemben „művel”, ahogy min-
den művészet is azt teszi. A modern felfogás számára azonban – összegezte 
a kritikus – mindezek már letűnt problémák, hiszen a modern államok közül 

656 Az 1915. január 1-jei és 4-i cikkből A. Mancini idéz, Tramonto, id. mű, 36. D’Amico, mint 
Mancini hangsúlyozza, már ekkor is nagy figyelmet szentel – a rosszul költött pénz kapcsán – 
a két támogatott színésziskolának Firenzében és Rómában. 

657 Convegno, id. mű, 313.
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több is már támogatja a színházat, akárcsak az egyetemeket vagy a múzeumo-
kat; ezt teszik Lengyelországban, Svédországban, Norvégiában, Ausztriában, 
Magyarországon, Jugoszláviában, Romániában, Bulgáriában, Görögország-
ban, Csehszlovákiában. Olyan támogatásokat nyújtanak, amelyek mögött nin-
csenek egyéb megfontolások. 

„Mindez nem jelenti azt, hogy ne származna haszna belőle a nemzetnek, 
akár eszmei, akár politikai”: „a Nemzeti Színház, par excellence nemzeti gyűlés, 
ahol a Nemzet lelke tesz vallomást és talál önmagára, akár a hatalom, akár a 
szolgaság perceiben.”658 A nemzeti színház példájaként hozta fel a Comédie-
Française-t, melynek tiszteletre méltó közönsége követi a hagyománytisztelő 
repertoárt. Újítóbb szellemet képviselt, evvel szemben a nácizmus előtti német 
színház. A nemzeti szocializmus hatalomra kerülése utáni színházról, melyet 
inkább propagandaszínháznak tartott, az eltelt idő rövidsége miatt véleménye 
szerint még nem lehetett semmit megállapítani. 

D’Amico Craiget sem kímélte (a kritikák kölcsönösek): „Egy napon talán 
a színháztörténész számára szórakoztató lesz megvizsgálni, milyen szerepet 
játszhattak egy zseniális művész eredeti elméletei a »Színház« szellemes értel-
mezésében. Ő az, Gordon Craig, akit a modern rendezők többsége sok tekin-
tetben mesterének vall.” Craig kijelenti, hogy a Színház mostanáig, az általa 
használt értelemben, soha nem is létezett, még meg kell születnie. D’Amico 
utal a görög thèatron szóra, mely a thèomai-ból ered, illetve a latin spettacolo szó-
ra, mely viszont a spectare-ből. „A fentiekből következően több lelkes ember 
is úgy gondolja, a Színház lényege nem a szó, hanem a látvány”.659 D’Amico a 
színház modern értelmezéseivel is foglalkozik, amelyek akár a hivatalos meg-
emlékezésekre is vonatkozhatnak, ezeket azonban, nem tartozván a művésze-
tek körébe, ő maga nem tekinti színháznak.660

A színház fogalmának tisztázásához Max Reinhardtot idézi, aki szerint a 
színház nem „előadás, hanem reveláció”. Ezért kell indoka szerint az „emberi 
értékek legfőbb őrzőjéhez, az államhoz” fordulni: ez nem luxuskiadás, nem 
egyszerű népi szórakozás, nem előkelő udvari ünnepség. Az „etikus állam” 
közbenjárását kéri egy mélységesen etikus intézmény számára: a drámai szín-
ház az emberek együttlétét jelenti, amelynek során meghatottan vesznek részt 
a „Költő által megteremtett misztériumban.”661 Az „etikus” államot szembeál-
lítja azokkal a liberális államokkal, amelyek, mint Nagy-Britannia, az Egyesült 
Államok és Hollandia, nem támogatják a színházat.

A propagandaszínházra két példát hoz: a szovjet színházat, amelynek elő-
adásai magas színvonalához nem fér kétség, miközben a szovjet rendszer tizenöt 

658 Ivi, 331
659 Ivi.
660 Ivi, 314.
661 Ivi.
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éve nem mutatott fel olyan jelentősebb drámaírót, aki valamelyest is mérhető 
volna a háborút megelőzőekhez, Gogolhoz, Turgenyevhez, Osztrovszkijhoz, 
Tolsztojhoz, Csehovhoz, Andrejevhez, vagy az élő Gorkijhoz.662 D’Amicónak 
nem az esetleges erkölcsi üzenet ellen van kifogása, nem a tézisdráma ellen, 
hanem a művészet autonómiájához ragaszkodik: az ellen szól, hogy kívülről 
mondják meg, mit írjon a szerző. Egyszer azt kérdezték Pirandellótól – idézi –, 
hogy „Lehet a művészetben propagandaszínházat csinálni?” „Lehet, de nem 
érdemes”663 

A színház további erénye, hogy megerősíti a tömegekben a hit irán-
ti nosztalgiát, ez azonban nem lehet kötelező. A jövőbe vetett hit eltávolít a 
kispolgári intimitástól és a szentimentalizmustól, a szellemi nihilizmustól. A 
színháznak művészetnek kell lennie, s „az államtól érdek nélküli segítséget 
kérünk” – nyilvánítja ki d’Amico, „az érdek nélküliség a legjobb üzlet.” Azaz, 
d’Amico indirekt módon az olasz identitás közvetítését jelöli meg feladatként 
az olasz színház által. Mint mondja, a színház a legjobb propaganda, Alfred 
Kerre hivatkozik: Eleonora Duse külföldi szerzőket tolmácsolva is olasz lel-
két vallotta meg, „…az északi Ibsen végül is olasz művészet és propaganda 
lett.”664 D’Amico az állami szerepvállalás kapcsán eljut a konklúzióhoz, hogy: 
„Az olasz állam adjon az új Olaszországnak épületet és szervezetet. A szerzők 
és a nézők – s azok az összekötőik, akiket joggal neveznek »tolmácsoknak«: a 
rendezők, színészek, építészek, szcenikusok, színpadtechnikusok – megadják 
majd az új Olaszország Színházát.”665

D’Amico kitűnően felépített beszámolója az olasz helyzetről képes volt 
sikert varázsolni a kudarcból, amennyiben a színházi válságból, az állami tá-
mogatás hiányából egy jövőbeli misszió útját jelölte ki az állam számára: a 
jelen kudarcát egy jövőbeni szerepvállalás lehetőségével oldotta fel. A kon-
ferencia mindenki számára bizonyította d’Amico kitűnő szervezőkészségét, 
és az eredmények nagymértékben az ő sikerei voltak. Abban is igen kiválóan 
működött, ahogy a számára kellemetlen személyeket távol tudta tartani. Kitű-
nően felépített előadásában, miközben a fasizmus ideológiája számára kedves 
fogalmakkal operált, lényegében mégis a polgári színház, az európai színház 
értékeinek megőrzése mellett tette le a voksát. Tiszteletre méltó pályájának 
fontos állomása volt ez a konferencia.

662 Ivi, 322.
663 Ivi, 325.
664 Ivi.
665 Ivi, 326.
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Edward Gordon Craig a konferenciáról

Craig, bár nem tartott előadást, igen aktívan vett részt az ülések vitáiban. Ezeket 
ugyan csak részben lehet a konferenciakötetből megismerni, de valamennyire 
utalnak rájuk a kortárs újságcikkek, s véleménye saját későbbi cikkéből, vala-
mint feljegyzéseiből is kiderül. A Gropiusszal folytatott vita a konferencia szer-
vezőit nem hozta zavarba, mivel nem volt politikai vonzata. A d’Amico előadá-
sát megelőző kérdése azonban, bár a színházról vallott felfogásának lényegéhez 
kapcsolódott, már más kategóriába tartozott. Craig, az olasz színház jó ismerője, 
aki a dialektális színházat, a dialektális társulatok nagy színészeit az olasz szín-
házi világ legjobbjaiként tartotta számon, az iránt érdeklődőtt, vajon miért is 
nem támogatják a kiváló társulatokat.666 A rezsim, mint ismeretes, a dialektusok 
felszámolására törekedett, ezért is volt olyannyira kényes a megszólalás. (A kézi 
vezérlés azért több kivételt is lehetővé tett: támogatást kapott például Eduardo 
De Filippo kiváló társulata, igaz, vezetőjük a dialektusnak egy sajátos formáját 
dolgozta ki, amely a standardhoz, az átlag olasz számára érthető nyelvhez kö-
zelebb állt.) Silvio d’Amico adta meg a választ – a háttérdokumentumok rávilá-
gítanak arra, hogy Arturo Marpicati kifejezetten felkérte őt erre, azaz politikai 
ügyről volt szó. D’Amico az egyszerűség kedvéért tagadta, hogy nem támogat-
ják ezeket a színházakat.667 A politikai súlyra utal az a tény is, hogy a konferen-
ciakötetben lényegesen hosszabb d’Amico válasza, mint maga a kérdés, s több 
olyasmire is reagál, amit a megjelentetett igen rövid kérdés nem érint. Világosan 
látható, hogy megvágták a szöveget, s nem közölték le Craig teljes kérdését.

D’Amico retorikai tehetségére jellemző reagálása: 

Az olasz színháznak ez a kiváló ismerője és csodálója, Gordon Craig azt kérdezte, ho-
gyan lehetséges, hogy a dialektális színházat, amelynek nagyszerű képviselőit sorolja, 
Ettore Petrolinit, Angelo Muscót és másokat, ma úgy tűnik, nem ismerik el, sőt talán 
egyenesen harcolnak ellene Olaszországban. 

Azt kell válaszolnom, hogy senki nem „harcol” ez ellen a színház ellen. Bizonyára 
itt nincs helye a régi viták felelevenítésének, hogy az igazi olasz színház vajon tényleg 
dialektális színház-e – ami a drámai műveket illeti, ezt jómagam egyáltalán nem fogadom 
el. De mindannyian egyetértünk abban, hogy a színészei között ma is kiválóak vannak 
Olaszországban. Az olasz publikum a legcsekélyebb mértékben sem negligálja őket, 
sőt, estéről estére örömmel tapsol a szicíliai Muscónak, a nápolyi Vivianinak és De 
Filippóéknak, a venetói Giachettinek, a genovai Govinak stb. (Hadd vegyem le a listá-

666 „Megtudhatnám, hogyan lehetséges, hogy az olasz dialektális színházakat (római, szicíliai, ná-
polyi, bolognai, stb.) az állam nem tudja eléggé támogatni?” 5° Tema: Il teatro di Stato. esperienze 
delle organizzazioni esistenti. Necessità – programmi – scambi, Ivi, 309.

667 AAI, Tit. VIII. Busta 322 Fasc. 46/12.
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ról Petrolinit, aki nem akarja, hogy dialektális színésznek tartsák, s azt vallja: „nem a 
római dialektust képviselem, hanem római vagyok”.) 

Azonban tény, hogy már évtizedek óta hiány van az új dialektális komédiákban, és 
közülük igen ritkák a magas művészi értéket képviselők. A vidéki élet a háború s főleg 
a fasizmus kezdete óta egyre inkább egyesül a nagy nemzeti létben. A mai gyakorlati 
szempont az, hogy az olasz színházban az állami intervenciók, a fontos támogatások 
inkább a nemzeti színházhoz kerülnek, mint a helyi és dialektális színházakhoz.668

Cianónak küldött jelentésében Arturo Marpicati ezúttal d’Amico válaszára fó-
kuszált, ezt foglalta össze, holott más alkalmakkor recenziói az előadásokra és 
nem a vitákra vonatkoztak. 

D’Amico felhívja Gordon Craig figyelmét, hogy Olaszországban a dialektális társu-
latok élnek és virágoznak, de nem akarják túlzottan előnyben részesíteni őket, hogy 
nehogy az olaszul előadó társulatok természetes fejlődését hátráltassák, és hogy ne 
élesszék fel a régiók közötti különbségeket, amelyeket a fasizmusnak sikerült meg-
szüntetnie. Azonban bizonyos abban, hogy ha majd az állami szubvenciókról lesz szó, 
az új helyzetben az olasz szerzők az új ideálok hű kifejezői lesznek.669 

668 Il teatro di stato. Esperienze delle organizzazioni esistenti. Necessità – programmi – scambi, in: 
Convegno, id. mű, 309.

669 AAI, Tit. VIII. Busta 322 Fasc. 46/12.

Gordon Craig Bruershez címzett köszönő levele
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A Marpicati által közvetített válasz szemlátomást ideologikusabb, s mereveb-
ben tükrözi a hivatalos álláspontot. 

Craig egy más alkalommal vitatja d’Amicónak a színházról vallott néze-
teit, így hivatkozását Shaw-ra, mellyel a drámának az előadással szembeni el-
sőbbségét támasztotta alá, mondván: „A dráma kreálta a színházat, a színház 
nem kreálta a drámát.”670 Craig tagadja d’Amico hivatkozásának létjogosult-
ságát, úgy tartja, 50 évvel korábban talán megállta volna a helyét, de a mostani 
korban az irodalmi mű helyett a színészre, annak érzelmeire, művészi kifeje-
zésmódjára kellene alapozni. A Shaw-tól idézett állításról úgy véli, „egyike a 
legismertebb hazugságoknak, amelyeket kitaláltak […]. Nagy valószínűséggel 
az épületeket (az építészek valamelyes segítségével) a drámaírók találták ki. De 
a színház, mely a drámát megelőzte (és az egyetlen színház, ami számít) nem 
épület, ...hanem a hang melódiája volt – az arckifejezés – a test mozdulatai – a 
személyé – akit színésznek hívhatunk”.671

Renato Simoni, a commedia dell’arte dícséretére reagált, a színészek te-
hetségéről beszélt, ugyanakkor a kor olasz kritikájával összhangban fenntar-
tásainak adott hangot, ami logikusan következett a drámai mű prioritásának 
elvéből: 

Hallottam ismét, hogy a commedia dell’artét emlegetik. Evvel kapcsolatban szeretném 
kiemelni, hogy a commedia dell’arte előadásában sok csodálatra méltó dolog mellett 
sok egyéb is volt, amit el kell utasítanunk. Nem a tartalma tette nagyszerűvé, mivel 
az lényegében durva és gyakran szemérmetlenül plebejus volt, hanem a színészek 
tehetsége. Régi sajnálatos tévedés a commedia dell’artéra mint egyfajta fantáziadús 
költészet világára hivatkozni. Különbséget kell tennünk a „szövegkönyvek” – ame-
lyek önmagukban nem mondanak és egyáltalán nem tanítanak semmit nekünk, és a 
színészek között, akiknek a művészete elkápráztatta a világot, és akiknek a tanítása 
ma is aktuális.672 

Craig cikke a „Times”-ban Doctors of the theatre673 címmel jelent meg, érdekesen 
utalva Pirandello bevezetőjének metaforájára, a színházra mint beteg gyerek-
re, akihez doktort hívnak. Craig személyes, szubjektív hangot használ írásá-
ban. A hozzá érkezett nagyon formális meghívásból indul ki, s nem ejt szót 
hosszú levelezéséről az Akadémiával. Cikke szerint Rómába érkezése után 
először is a színházi programokat nézte át, így talált rá kedves barátja, Ettore 
Petrolini előadására, az egyetlen érdekes előadásra azokban a napokban 

670 „The Drama made the Theatre; the Theatre did not make the drama.” Discussioni sulla relazione 
di Gaetano Ciocca, in: Convegno, id. mű, 211.

671 Discussioni, ivi, 211.
672 Discussioni sulla relazione di Walter Gropius, ivi, 174.
673 „The Times” id. mű, Doctors of the Theatre, (Dottori del Teatro). Una riunione a Roma, Az Accademia 

dei Lincei Archivio Storicóban olasz fordításban, összefoglalással.
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Rómában. A város új negyedeit is megtekintette, s örömmel fedezte fel, hogy 
az általa megkedvelt szegletek nem tűntek el. Csodálatosnak tartja az új Via 
dei Fori Imperialit. A konferenciával kapcsolatban kifejezi örömét, hogy vi-
szontláthatott kedves kollégákat, mint Maeterlincket és Yeatset. Az ülésekről 
az a véleménye, hogy az olasz kollégák számára sajnálatos módon a színház 
problémája az anyagi támogatásra korlátozódik. Nem ért egyet avval, hogy 
a pénz érdemleges megoldást jelentene, s szemükre veti, hogy nem fordíta-
nak figyelmet a dialektális színházra. Craig a konferenciát értékelve felteszi és 
nyitva hagyja a kérdést, hogy az vajon hasznos volt-e Olaszország számára: 
meggyőződése szerint a „barátságok megerősítése” szempontjából feltétlenül 
eredményes volt. A cikket az Akadémia belső használatára lefordították olasz-
ra is, és egy második menetben apró javításokat is végeztek a szövegen: Craig 
Silvio d’Amicót „a konferencia titkáraként” jelölte meg angolul, amikor bele-
javítottak az olasz fordításba, a hivatalos titulusát helyettesítették be: „Silvio 
d’Amico, a konferencia elnökének, Pirandellónak a titkára”.674 Úgy látszik, 
meg kellett védeni Marinetti pozicióját – ugyanakkor nem módosították a „na-
cionalista Olaszországról” szóló kitételt a cikkben. 

 Pirandello metaforájára hivatkozva írásában Craig felteszi a kérdést, a szín-
ház vajon tényleg beteg-e, vagy csak– teátrálisan – tetteti magát, hogy az. A re-
formátorok úgy vélik, a következő generaciók talán másmilyen színházat sze-
retnének majd – Sztanyiszlavszkij, Mejerhold, Tairov, Vahtangov, William Poel, 
Fauré, Antoine, Copeau, Meininger, Fuchs, Piscator vagy Appia. Arra, hogy nem 
a pénz jelentené a színház problémáinak megoldását, az oroszországi (valójában 
a szovjet színház) példáját hozza, amely „ma az európai színház vezetője”.

Craig, miközben nagyra értékeli a német színházat, mely „állandóan ja-
vulni akar” (szót sem ejt a náci rezsim színházáról), s hasonlóképpen a kortárs 
amerikai színpadot, arra a következtetésre jut, hogy a „modern színház csak 
képzelt beteg, arra vár, hogy felrázzák”. Ilyen erős rázásban részesült az orosz 
színház 1917 után, amikor is „hatékony morális és financiális támogatást ka-
pott”. Craig szerint a „képzelt beteget” meg kell reformálni, azaz dolgoznia 
kell, akárcsak a színészeknek, ahogy annak idején Mackllin, Kemble, Irving, 
Ristori, Modena, Salvini, Coquelin, vagy a drámaíróknak, mint hajdan Shakes-
peare, Molière, Chikamatsu, Calderon, Lope de Vega. „Iskolákat kell alapítani, 
hogy megtanítsák a színházi embereknek a színház igazi értékét. Nem elveket 
kell kergetni, inkább el kell űzni azokat, akik a színház és a film között laví-
roznak, valamint a cápákat is, akik cinikus módon a színházon élősködnek.”675

Craig egy másik, a „London Mercury”-ben közölt cikkében is foglalkozik 
még a konferenciával, melyet túlságosan átpolitizáltnak érzett: „Nem politikai 

674 A Craig iránti figyelmet jelzi, hogy cikkét lefordították olaszra, miközben más tanulmányokat, 
mint Dukes vagy Németh tanulmányát nem.

675 Ivi.
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kérdés volt, nem nacionalista, »futurista« vagy pesszimista, csak színházi kér-
dés... Mi művészek ott ültünk, hogy a Színház és a Dráma aktuális kérdései-
ről beszéljünk és lehetséges fejlődéséről a különböző országokban … de nem 
tettük ezt meg.”676 Így folytatja: „a Volta konferencián maximum 10-en, 20-
an voltunk művészek... [...] a többiek derék nem-művészek voltak. És ez régi 
hiba, s kár, hogy az új kormány is beleesik. Mindig nagyon rokonszenveztem 
a fasizmussal, azt szeretném, ha logikus és tisztességes módon viselkedne a 
művészekkel és a művészettel szemben.”677

A beszámoló említést sem tesz a D’Annunzio-dráma előadásáról, a rende-
ző magánfeljegyzéseiből azonban kiderül, hogy gyengének tartotta a rende-
zést, halványnak a színészi játékot és soványnak az eredményt.678 Nem csak a 
főszereplők kiválasztását látta félresikerültnek, nem győzte meg Marta Abba 
alakítása sem, sőt ellenkezőleg. De Chirico díszletei és jelmezei is hagytak kí-
vánnivalót, „nagyon kitűnő festő, de díszlettervezőként még tanulnia kell.”679

Az egyes államok színházairól: William Butler Yeats  
az ír nemzeti színház eszméjéről, Németh Antal a magyar színházról

A konferencia programjában nem szerepeltek a különböző szakmainak mon-
dott szervezetek politikai vezetői, mégis, közülük hárman is felszólaltak, elő-
adásnak is beillő beszédet mondtva. Dino Alfieri a szerzői jogvédő hivatal, 
a SIAE elnökeként kért szót (a hivatal fontosságát jelzi, hogy ott hangzott el 
1933-ban Mussolininek a már említett, színházzal kapcsolatos beszéde), ő volt 
a kulcsfontosságú milánói Istitituto di Cultura Fascista igazgatója. Statiszti-
kai adatokra hivatkozva kijelentette, hogy a színháznak nincs igazi problé-
mája.680 A mai kritikus „egyfajta színházi de profundist” lát a felszólalásban.681 
Ha Rómában az egy főre eső színházi bevétel 2.65 líra, a filmre pedig 29, ak-
kor a színház fejlesztése eléggé jelentős beavatkozást igényelne. Alfieri a kö-
zönség elpártolását nem a gazdasági válságban, s elsősorban nem is a film 

676 G. Pedullà: Edward Gordon Craig, id. mű, hivatkozik: E.G. Craig, The Russian theatre to-day, in: 
„The London Mercury”, 1935, n. 192, 529.

677 Il carteggio tra E. G. Craig e Olga Resnevic Signorelli (1934–1964), in: „Teatro Archivio” 1989, n. 12, 10.
678 G. Pedullà: Un incontro mancato: Gordon Craig e la riforma del teatro italiano, „Il Castello di 

Elsinore”, anno IV, 10, 1991, id. mű A Daybookra hivatkozik, in: Gordon Craig in Italia, bev. 
Gianni Isola e Gianfranco Pedullà, Bulzoni Editore, Roma 2007, 165. 

679 Ivi, 38.
680 Dino Alfieri, in: Convegno, id. mű, 50.
681 Paolo Puppa: Itinerari nella drammaturgia del Novecento, in: Storia della Letteratura Italiana, diretta 
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terjeszkedésében, hanem az „avantgárd” színház kudarcában látja; gyakorla-
tilag az egész huszadik századi művész színházat ebbe a kategóriába sorolja, 
beleértve a groteszket is. Egy másik okot az egykor népszerű operettet felváltó 
varieté szolgáltatott szerinte (az operettek 1928-ig a színházi bevételek 40%-át 
adták),682 azzal, hogy a színházból átment a filmeket megelőző műsorként a 
moziba. Végül az utóbbi években a hangosfilm terjedését jelöli meg okként. 
Alfieri a filmet a színházhoz hasonlítva arra a konklúzióra jut, hogy a „mo-
ziban a közönség él, mert el tud szigetelődni, s a vásznon saját vágyai meg-
valósulását látja; megtalálja a szerencséről és a boldogságról szóló könnyű 
fölemelkedés álmát. A film, ahogy már elhangzott, egy átdolgozott nap után 
kényelmes és könnyű romantikus menekülést nyújt.” Alfieri a továbbiakban 
kizárólag negatív színben láttatja a filmet, mint menekvést: „olyan háló, mely 
elfedi a mindennapi élet kellemetlenségeit, és megmutatja a széles közönség-
nek a névtelen, könnyű paradicsomokat. Szinte mindig rossz nevelő, mert 
korrumpálja az ízlést, az egyszerű emberek törékeny szívével játszik, becsapja 
őket, és avval az illúzióval küldi haza, hogy a szabó egy szép reggelen hercegi 
férj lesz, a virágoslány pedig milliomos.”683 

Összességében a színház „válsága”, „hanyatlása” és „halála”, a közönség 
csökkenése miatt Alfieri magát a színházat hibáztatja, megjegyzi azonban, 
hogy külső okok is hozzájárultak a változásokhoz. Feltevéseit látszólag igazol-
ják az általa ismertetett statisztikák. A fasiszta ideológiát közvetíti, amikor a 
színházat „társadalmi kérdés”-ként kezeli, s véleménye szerint a jövő színhá-
zának meg kell őríznie régi feladatát, „a tömeg nevelését”. Előadását Alfieri a 
jövő drámájába vetett hitének deklarálásával, valamint a drámaíróknak szóló 
tanáccsal fejezi be: „azt gondolom, egyetlen más kor sem volt mélyebben tör-
ténelmi és éppen ezért drámaibb, méltóbb arra, hogy a világ számára kifejez-
zék, mint Mussolini kora.”684

Alfierihez hasonló szellemben szólt hozzá a témákhoz a másik két funkci-
onárius is, Gino Pierantoni és a drámaíró Luigi Bonelli.

William Butler Yeats már a szovjet színházról szóló propagandisztikus 
beszámolót követő hozzászólásában megjegyezte, hogy ellenzi a propa-
gandaszínházat, mivel véleménye szerint a művészi alkotás a legmélyebb, 
legőszíntébb emberi érzésekből táplálkozik. Nem gondolja, hogy a szín-
háznak a tömegeket kellene megszólítania, jóllehet az ír Nemzeti Színház 
leghűségesebb közönsége az egyszerű emberek, munkások, kereskedelmi 
alkalmazottak, diákok közül kerül ki. Meg kell őket szólítani, olyasmit kell 
felajánlani számukra, amit szerethetnek, csodálhatnak. Előadásában Yeats az 
ír Nemzeti Színház létrehozásának megkapó patriotisztikus narratíváját adta 

682 Dino Alfieri, in: Convegno, id. mű, 52. 
683 Ivi, 53–4. 
684 Ivi, 54. 
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elő. Elbeszélése a színházról mint a nemzeti identitás letéteményeséről igen jól 
illeszkedett a konferencia szellemiségéhez.

Úgy negyven évvel korábban, az ír nemzeti politika nehéz időszakában, 
amikor C.S. Parnellről kiderült, hogy férjes asszony a szeretője, s az emberek 
megundorodtak a politikától, Yeats Lady Gregoryvel közösen elindította az ír 
Nemzeti Színház mozgalmát. Később találkozott egy fiatal, szegény diákkal, 
John Synge-dzsel, akinek drámái még életében (sajnálatos módon mindössze 
35 évesen halt meg) nagymértékben hozzájárultak az ír közvélemény felrázá-
sához. Synge, akár csak Lady Gregory, protestáns családból származott. Mi-
közben Lady Gregory komédiákat szerzett, Synge „tragikus komédiákat” írt. 
Mint harmadik főszereplő, úgy gondolta, hogy a protestáns hagyományokat 
át kell örökíteniük az új katolikus Írország számára. Az eredetileg angol szí-
nészek mellett ír amatőrökkel kezdtek dolgozni, majd két kitűnő színésszel 
találkoztak, illetve asszonyokkal, akik az irredenta mozgalomból érkeztek a 
színház világába. Kollektív módon szervezték meg a színházat, döntéseik kö-
zösek voltak. Egyszer, amikor a darab a hűtlenségről szólt, alig sikerült meg-
győzniük a sajtót és a közönséget, hogy a cselekményt egy régi ír legendá-
ból vették. A pénzzavart végül egy bőkezű angol úr támogatása oldotta meg: 
ebből hozták létre a dublini Abbey Theatert. 1910-ben, Synge halálakor igen 
nehéz helyzetbe kerültek: az ír legendákra, amelyekről a színház szólt, az ak-
kori generáció már nem volt kíváncsi – ehhez a nemzedékhez tartozott az író 
James Joyce is, aki „már Európa szerte szétküldte keserűségét és zsenijét.”685 
Lassan azonban a közönség visszatért a színházba, olyan íróknak is köszön-
hetően, mint Sean O’Casey,686 a Juno és a Páva vagy az Az eke és a csillagok című 
darabok szerzője. (Yeats nem említi az Az eke és a csillagok okozta felhábo-
rodást, mely O’Caseyt egyben el is távolította Írországtól.) Yeats végezetül 
elmondta, bízik az új tehetséges drámaírók eljövetelében. „Írország elnyerte 
a politikai függetlenséget; a harcot a szellem s a képzelőerő szabadságáért, a 
zsarnokságtól való megmenekülésért – származzon az a kereskedelmi sajtó-
tól, a jelen kereskedelmi színházától vagy saját szellemünk lidérceitől – lénye-
gében a színpadon kell megvívni.”687

A portugál képviselő, Antonio Ferro nem csupán drámaíróként, hanem 
funkcionáriusi minőségében szólt hozzá a témához: tiltakozását fejezte ki, 
amiért a portugál nem tartozik a hivatalos nyelvek közé (ezek a francia, az an-
gol, az orosz és a spanyol voltak), s jelezte, hogy ő nem csak drámaíró, hanem 
a portugál állam hivatalos színházpolitikai felelőse. Miután vázolta a portugál 
állam felügyeletének gyakorlatát a színház felett, utalt a két portugál állami 
színház (egy prózai és egy opera) működésére is. 

685 Ivi, 391–2.
686 1880–1964.
687 Ivi.
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A cseh színházról K. H. Hilar rendező adott összefoglalót. A rendező 
ihangsúlyozta érdeklődésüket az olasz drámaírók iránt, mint mondta, nem 
sokkal korábban mutatták be például Prágában Pirandello Amikor az ember va-
laki (Quando si è qualcuno) című darabját.

A német színház hivatalos képviselője, Walter Unruh előadásában egyes 
tényekre szorítkozott, nem hozta szóba sem a nácizmus időszakát megelőző 
német színházat, sem azokat az üldöztetéseket, melyek ekkor már elkezdőd-
tek. A közönség szó nélkül hallgatta, s nem fejezte ki döbbenetét a nácizmus 
által bevezetett teljes centralizációról és a hierarchikus viszonyok kialakítá-
sáról szóló tájékoztatás hallatán. Hitler megállapítására hivatkozva, Unruh 
elmondta, hogy a német színházak a Propagandaminisztérium irányításával 
központi vezetés alatt állnak. A művészi irányítókat a kormány hagyja jóvá, s 
a színházak dolgozói mindannyian engedelmességgel tartoznak az intézmény 
vezetőjének, az ellenőrzés pedig sokszoros: 

A Reich Színházi Kamarája a következő szerveken keresztül gyakorolja tevékenységét 
1° a „Reich Drámaírója”, aki minden egyes művet, amelyet előadásra szánnak, meg-
vizsgál a nemzeti szocialista erkölcs és esztétikum szempontjából; 2° a „Szabadtéri 
Előadások Ligája”, mely minden népi műfajt támogat a tömegelőadások számára; 3° 
a „Nemzetiszocialista Kultúrkörök”, amelyek a nézők szervezeteit tömörítik, a tagok 
számára igen csekély összegért biztosít színházjegyeteket bérletáron, ily módon bizto-
sítva a színháztulajdonosok számára egy bizonyos látogatottságot; 4° a tulajdonosok 
és a vezető színészek „Színházszövetsége”; 5° a „Német Színházi Dolgozók Szerveze-
te” különböző alszervezeteivel (színészek, énekesek, rendezők, drámaírók, karmeste-
rek, díszlettervezők, ügyelők és súgók, adminisztratív dolgozók).688 

Németh Antal a színháztudomány fontosságára helyezte előadásában a hang-
súlyt, s evvel megindokolta, miért is javasolja ennek oktatása céljából egyetemi 
katedra létesítését az éppen épülő római egyetemi városban.689 Javaslatában bi-
zonyára benne voltak korábbi németországi tapasztalatai is (ott végzett 1932-
ben tanulmányokat), az ott akkor már létező hasonló stúdiumok. A felvetés 
Silvio d’Amico szívének igen kedves lehetett, bár ő habitusának megfelelően, 
intézményében később egy kevésbé elméleti, a gyakorlathoz közelebb álló tár-
gyat hozott létre, de mindenesetre nagy súlyt fektetett a színháztörténet – leg-
inkább drámatörténet – oktatására. (Ez utóbbit természetesen maga végezte.)

Németh ezt követő (a konferencián összességében harmadik), rövidebb elő-
adása a magyar színházak állami támogatását foglalta össze. Utalt a Nemzeti 
Színház történetére, illetve arra, hogy a irányítása az utóbbi években a Vallás és 
Közoktatási Minisztérium fennhatósága alá tartozik, vezetőjét meghívással ne-
vezik ki. Az állam a Nemzeti Színház mellett az Operaházat is fenntartja. Németh 

688 Ivi, 468.
689 Cultura teatrale, scienza teatrale e stato, ivi, 344–353.
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az utóbbi évtizedekben bemutatott olasz darabokat is ismertette, melyek a kö-
vetkezők: Forzano: Száz nap, Giacosa: Mint a levelek, Bracco: A becstelenek, Verga: 
Parasztbecsület, Pirandello: A becsületesség öröme, Goldoni: A hazug, Niccodemi: 
Az árnyék, de Stefani: A messinai varga, D’Annunzio: Gioconda. Az utolsó évad 
legnagyobb sikereként a klasszikus magyar drámát, Madách: Az ember tragé-
diája című művét említette. Előadása végén Németh Antal jelezte, hogy a pri-
vát színházak nagyobb rugalmasságához képest mindkét állami intézményben 
konzervatív színházi tendenciák uralkodnak; mindkettő elsősorban a tradíciók 
ápolásában érdekelt, a fiatalok azonban szeretnének a modern időknek megfe-
lelőbb szellemiség jegyében a modern színpadi nyelv felé nyitni.690

Németh nem sokkal a konferencia után publikált recenziójában nagyon 
is hangsúlyosan ismertette saját előadásait, így ezt is: „Az egyes jelentések el-
hangzása előtt e sorok írója tartotta meg második előadását691 a színházi kultúra 
és az állam viszonyáról és az egyetemi színháztudományi oktatás szükségességé-
ről.” Fejtegetése elején azt bizonyította, hogy a színház mindig egy közösség 
kultúrális megnyilatkozását jelentette, csak az individualizmus korában lett 
egyéni „üzlet”. 

Abban a történelmi pillanatban, amikor mindenkiben munkálni kezd az individuu-
mot egy magasabbrendű nagy egységben összemarkoló közösség szellemi ereje és a 
kultúra hivatott irányítóiban tudatosodik majd a teátrális művészetek mai, divatos, 
szórakoztató életfunkciójával szemben a színház időtlen és örök szelleme, a színházi 
kultúra képe ismét alakot változtat majd, megszünik csak színház lenni, több, nagyobb 
hivatást vállal magára, hasonlót ahhoz a hivatáshoz, melyet a korai görög színház és a 
középkor színháza töltött be az akkori társadalom életében. Addig azonban semmiféle 
közösség számára nem lehet közömbös a színházi kultúra mai helyzete. És különö-
sen nem indifferens ma, amikor igen gyakran felelőtlen egyének szuverén hatalmában 
tengődik ez a kollektív szellemű művészet és ötletszerűen sugározza szét építő vagy 
romboló hatását ezrek és milliók lelkébe. A hatás és visszahatás megbomlott circulus 
vitiosusának egyensúlyát és helyes keringését csak a nemzeti közösség hatalmi szerve, 
maga az állam állíthatja helyre. Az állami kezelés azonban még nem jelenti azt, hogy 
a színház a nemzeti közösség legmagasabb színvonalú teátriális megnyilatkozása lett. 
Ezen a ponton vár fontos misszió az egyetemi színháztudományi oktatásra. 

A színháztudományi intézetek kell, hogy kiképezzék a színházi kultúrának azokat a 
minden szempontból felkészült misszionáriusait, akik az elmélet és a gyakorlat között 
közvetlen kapcsolatot teremtenek. Akik közül egyesek a színpadi szószékről előadás-
alkotásokkal, a színek, a formák, tér és időritmusok, hangok és némaságok, fények és 
árnyékok szimbolikus nyelvén keresztül hirdetik a színháznak megalkuvást nem is-
merő művészi hitvallását, mások pedig az élőszó és nyomtatott betű fegyverével küz-
denek a közönség meghódításáért annak a színháznak a számára, amely egészen ma-
gasrendű megfogalmazású színházban az egyik legnagyobb erejű kultúrfaktort látjuk.

690 Ivi, 443.
691 Egy szekción belül két előadást tartott, az általános jellegűt, melyről beszél, majd a magyar 
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Államosított színház egyetemi színháztudományi intézet munkája nélkül parado-
xon. Irányított színházi kultúra csak olyan esetben virulhat, ha vannak irányítók, akik 
nem külső intencióra folynak bele a színház életébe, hanem akikben eleven életet élő 
valóság a cél. Egy olyan állam, amelynek sikerült kialakítania polgáraiban a közösség 
szellemét, színházi kultúrája szempontjából elérkezett ahhoz a történelmi pillanathoz, 
amikor parancsoló szükségszerűség ennek a színházi kultúrának tervszerű irányítása. 
Róma, a kongresszus meghívottait vendégül látó halhatatlan város, mely évezredeken 
keresztül Európa politikai központja volt, évszázadokon át a művészetek legfőbb fóru-
ma, most épülő egyetemeinek palotatömbjei révén rövidesen joggal követelheti magá-
nak a „világ legelső tanulmányi központja” nevet. S amikor a Duce alkotó zsenijének e 
legújabb monumentális megvalósulásáról a tervek képeit e sorok írója megpillantotta, 
úgy érezte, hogy nemcsak az olasz, de az egyetemes és örök színházi kultúra szem-
pontjából is beláthatatlan jelentősége lenne, ha e hatalmas egyetemi város egyik pa-
lotájának egyik termében katedrát kaphatna a színházzal foglalkozó tudomány. Szín-
háztörténeti tény, hogy abban a pillanatban, amikor mindenkiben hatni és dolgozni 
kezd az individuumot egy magasabbrendű nagy egységben összemarkoló közösség 
szellemi ereje, a színházi kultúra képe mindig alakot változtat. Mussolini zsenije meg-
teremtette Olaszországban ezt a magasabbrendű szellemi egységet. Ő, akit olyan belső 
szálak fűznek a színház művészetéhez, a színháztudomány egyetemi munkájának le-
hetőségét megteremtve, a nemzeti kultúrának ezen a sajátos területén is új korszakot 
kezdeményezhet. 

Az állam tervszerű színházpolitikája a színháztudományon keresztül az olasz szín-
házi kultúra belső megújhodását készítheti elő, azt az új kort, amikor ismét visszakerül 
a közösség kezébe a közösség művészete, a színház, de nem úgy, hogy leszáll a nagy 
tömegekhez, hanem hogy a legmagasabbra szállva, felemeli magához a nagy néptö-
megeket. És akkor már csak rövid idő kérdése, hogy Róma Európa színházi kultúrájá-
nak példamutató központjává legyen.692

A többi színház képviselőjének beszámolójából a kötet mai olvasója megál-
lapíthatja, hogy Olaszország kivételével a többi diktatúra, a Szovjetunió, Né-
metország, Portugália biztosította az állami állandó színházak működését, 
illetve a színház számára az állami támogatásokat. A demokráciák közül Fran-
ciaország fenntartotta a nagy tradíciókkal rendelkező Comédie-Française-t: az 
állami fenntartónak jogában állt beleszólni a színház ügyeibe, azonban Fabre 
összefoglalójából az is kiderül, hogy a politikai hatalom soha nem él evvel 
a jogával. A demokráciák közül nem támogatja a színházait Nagy-Britannia 
sem, nem beszélve a távol lévő Egyesült Államokról, melynek köztudottan 
nincs központi állami színháza, illetve Hollandiában vallási okokból ellenzik 
a színházat.

692 Németh Antal: Cultura teatrale, scienza teatrale e stato, ivi. 



VIII. A DÍSZELŐADÁS:  
GABRIELE D’ANNUNZIO: IORIO LEÁNYA 

A díszelőadás nem kevésbé emblematikus, mint az egész konferencia. A Iorio 
leánya című „pásztortragédia” (1903) D’Annunzio szülőhelyén, Abruzzóban 
játszódik, és nagy szenvedélyek, tragédiák mitikus feldolgozása, középpont-
jában a végzet és az ösztönök által irányított 
hősökkel. Pirandellótól, az előadás hivata-
los rendezőjétől mi sem állhatott távolabb, 
mint ez, ahogy a konferencia résztvevői sem 
leltek sok örömet benne. Guido Salvini ren-
dezői közreműködése sem tűnik rendkívül 
lelkesnek. Köztudomású volt Pirandello és 
D’Annunzio egy életen át tartó mélységes 
ellenszenve egymás iránt. A két ember pá-
lyája, habitusa szöges ellentéte egymásnak, 
műveik is rendkívül különbözőek. 

Az igen ellentmondásos, de sokak szemé-
ben karizmatikus költő-író-drámaíró-film- 
forgatókönyvszerző-vátesz-katona, a magát 
superuomónak, felsőbbrendű embernek tartó 
Gabriele D’Annunzio mindemellett nem csak 
a dekadencia képviselője s erotikus regények szerzője volt, hanem életében is 
színházat játszott, bizonyítéka ennek a Gardató partján, Gardone di Rivierában 
található háza, a „Vittoriale”, ahova visszavonult.693 Bár nagy hatással volt rá a 
francia kultúra, de superuomo képe, mely már első regényének művész-főhősére 
is jellemző, inkább Nietzsche filozófiájára vezethető vissza – Francesca da Rimini 
című történeti drámája például a századelőn egész irányzatot teremtett.694 

693 A legkülönbözőbb üzenetekkel bíró emblematikus hely. Az amerikai kutató szerint a 
„Vittoriale egyszerre sír és Vidám Park, s a fasizmus gonosz kínzókamrája. Azok a lehetősé-
gek és körülmények, amelyek a fasizmust lehetővé tették, s amelyek a karakterét megkülön-
böztették a többi totalitárius kísérlettől, miniatúrában mind megvannak a Vittorialéban. És e 
kép törpe méretei fojtogató varázsának nem kis részét képezik.” Fred Licht, „Journal of the 
Society of Architectural Historians”, Vol. 41, No. 4 (Dec., 1982), 318–324, közzéteszi: University 
of California Press on behalf of the Society of Architectural Historians Stable URL: http://www.
jstor.org/stable/989802 Utolsó konzultáció: 2011. 02. 19. 

694 A költői tragédiát 1900-ban írta a szerző, 1901-ben mutatták be, 1902-ben jelent meg Dante 
Isteni színjátéka, a Pokol V. énekének, illetve a hozzá készült Boccaccio féle kommentárnak az 
ihletésére. 

Marta Abba A Iorio leányában
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A nemzetközi kultúrában elfoglalt helyét 
Sarah Bernhardt odaadása is fémjelzi: szá-
mára íratott az 1896-os La cittá morta, A ha-
lott város, s az ő főszereplésével került szín-
re 1898-ban. A legnagyobb olasz színésznő, 
Eleonora Duse hatalmas sikereket aratott Ib-
sen Nórájában. D’Annunzio sokat köszönhe-
tett ennek a varázslatos nagy színésznőnek, 
aki viharos szerelmük idején, 1894-től kezd-
ve Olaszországban is, külföldön is színre vit-
te költői, mítikus, dekadens drámáit. A Volta 
konferencia idejére, a kosztümös költői drá-
mák, a kispolgárság számára is átérezhető 
nagy szenvedélyek hosszan tartó divatjának 
elmúltával már csökkent D’Annunzio nép-
szerűsége. 

Ha Pirandello úgy vélte, az életet vagy 
éljük, vagy írjuk, D’Annunzio igencsak élte 
az életét (bár írta is), amely a hétköznapok-
ban sem szűkölködött teátrális mozzanatok-
ban. A költészet és a politika, a költő-vátesz, 
a katona-hős, a Comandante, a Vezér, az iro-
dalmi „Superuomo” személyében, életmű-

vében egyesült: irodalmi erényeivel és súlyos politikai hibáival együtt. A köl-
tő, a költői dráma, a karnevál, az előadás, a politikai show, s benne a modern 
politikus-showman, mind megtalálható D’Annunziónál, ahogy a mindenna- 
poktól távoli, költői mítosz is. Íróként, kulturális mítoszok megalkotójaként, 
háborús hősként, a nacionalista fiumei vállalkozás vezetőjeként, bármennyire 
is viharos volt Mussolinivel való kapcsolata, a fasiszta kultúrpolitika számára 
megkerülhetetlen értelmiségi maradt. 

Pirandello Vergáról szóló megemlékezésében D’Annunziót a „szavak 
stílusával” kapcsolja össze, a nagy verista szerzőt pedig, vele ellentétben a 
„dolgok stílusával” jellemzi. Vagyis az előbbit az üres dekorativitás művelője-
ként állítja be. A feljegyzések szerint az akadémiai előadás közönsége körében 
D’Annunziónak sok barátja volt, éppen ezért Pirandello óriási döbbenetet és 
felháborodást váltott ki.695 Az 1934-es előadás adott alkalmat, mint már utaltam 
rá, a két nagy író formális békülő levélváltására –, túlzásba azonban nem vit-
ték, mivel a Garda-tó parti villája maga teremtette színfalai közé visszavonult 

695 Discorso su Verga alla Reale Accademia d’Italia il 3 dicembre 1931, l. L. Pirandello: Saggi e interventi, 
id. mű, 1417–1443. Pirandello 1931-ben szinte szó szerint megismételte a cataniai Teatro 
Belliniben 1920-ban tartott beszédét.

A Iorio leánya előadása 
műsorfüzetének borítója
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író-vátesz udvariasan lemondta a Pirandellóval (és Marta Abbával) gondosan 
egyeztetett látogatást.

A cél azonban az volt, hogy Pirandello és Marinetti mellett a művén ke-
resztül, távollétében D’Annunzio is a konferencia egyik főszereplője legyen. 

Az Accademia dei Lincei archívumában őrzött, a Iorio leánya előadásával 
kapcsolatos dokumentumoktól azt várhatnánk, hogy a nagy békülésnek meg-
felelően a két jelentős író, drámaíró szellemi találkozásának lenyomatát fogjuk 
megtalálni, ehelyett a dokumentumok döntően nem koncepcionális, hanem 
anyagi kérdések körül forognak. A konferencia mindössze két alkalomra ki-
tűzött díszelőadásának rendezését Pirandel-
lo azzal a kikötéssel vállalta, hogy az admi-
nisztratív ügyeket egy impresszárió intézi, a 
szakmai kérdéseket azonban ő dönti el, így a 
színészeket is ő választja ki. Ez indokolja ta-
lán a különös gesztust is, hogy D’Annunzio 
művét megrendezze. Pirandello, túl a gesz-
tus politikai értékén s annak vélt vagy valós 
előnyein, privilegizált helyzetbe kívánta hoz-
ni a szeretett Marta Abbát, akinek karrierjét 
rendkívüli mértékben próbálta egyenget-
ni, igaz, a művésznő el is várta ezt a „Mes-
ter”-től. A férfi főszerepet alakító Ruggero 
Ruggeri mellett, aki harminc évvel korábban 
már nagy sikerrel alakította a fiatal Aligi sze-
repét, ki más lehetett volna az illusztris elő-
adás női főszereplője, mint Marta Abba. 

A felálló együttes impresszáriója végül 
a színház világában ismert és megbecsült 
Franco Liberati lett, az Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia színésziskola egykori igaz-
gatója. Liberati régi jó kapcsolatokat ápolt 
d’Amicóval is, gyakran működtek együtt.696 
Az előadás előtt mindössze néhány héttel 
azonban Liberati visszalépett. Döntése in-
doklását egyenesen a Fasiszta Párt főtitkárá-
nak, Achille Staracénak küldte el – mint általában a politikusok és a kultúra 
emberei, személyes ismerősök voltak: „Egyáltalán nem lettem volna képes az 
én koromban, szerény tapasztalatommal a hátam mögött abszurd dolgokat 
a helyükre tenni, ahogy azt sem tudtam volna elviselni, hogy valaki házicse-
lédként bánjon velem. Különösen egy olyan valaki, aki szerződést és bőséges 

696 L. A. Mancini: Tramonto, id. mű, 47–49.

Meghívó a Iorio leánya előadásra

Enrico Fermi jegyet kér a Iorio leánya 
előadására
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fizetést kapott, s nem volna más kötelessége, mint hogy megtanulja a szerepét 
és azt legjobb tehetsége szerint produkálja.” 697 

A levél érthető, hiszen az előadástól, a Ducénak fontos eseménytől való 
visszalépése politikai tettnek tűnhetett, amit természetesen nem akart, s ezért 

Marta Abba szemérmetlen igényeivel és el-
képesztően agresszív, neveletlen viselkedé-
sével indokolta meg döntését. A színésznő 
hihetetlenül magas gázsihoz ragaszkodott, 
a 15.000 líra az ünnepelt színész, Ruggero 
Ruggeri gázsijának háromszorosa volt, s 
ráadásul Abba még azt is kikövetelte, hogy 
testvére is játsszon az előadásban, a mellék-
szereplőként szintén igen magas (3.000 lírás) 
gázsiért. (Ruggeri hivatalosan nem kapott fi-
zetséget, mivel a Duce iránti tisztelete jeléül 
ingyenesen ajánlotta fel szereplését, azonban 
„ajándékot” kapott – 5.000 lírát). Természe-
tesen tudomást szerezve Liberati leveléről, 
Marta Abba nagy sietséggel eposzi hosszú-
ságú levelet írt Staracénak, melyben meg-
magyarázza, miért nincs Liberatinak igaza, s 
az összeg, amelyet kér, tulajdonképpen csak 
igénytelen fizetség az ő nagy munkájához 
képest.698 (A művésznő nagyon is tisztában 
volt érdekeivel, mint azt Mussolinihez írott 
levelei is mutatják, amikor is társulata támo-
gatását kérte.699)

A botrányt igyekeztek minden részről 
eltussolni. Starace helyettesét, Marpicatit bízza meg jelentés készítésével. Pi-
randello és Marta Abba felkeresik Marpicatit, aki aztán meg is védi őket. Pi-
randello követelésére – s már az utolsó pillanatban vagyunk – Pompeo Abbát 
bízzák meg a teendőkkel. Pompeo Abba Marta Abba ügyvéd apja, aki „fizet-
ség nélkül” vállalja a munkát. Így Marta Abba hatalmas gázsija elől elhárul az 
akadály. A levelezés arról győzheti meg az olvasót, milyen mértékben hasz-
nálta fel (ki) Marta Abba az idősödő mestert, az pedig mennyire hagyta magát 
kihasználni. A konferencia végén Pirandello még kitüntetést is kért Pompeo 
Abba számára, amit – miként ez már a későbbi Pirandello–Marta Abba leve-

697 AAI, Tit. VIII. Busta 324 Fasc. 46/31, 6 settembre 1934 – XII.
698 Ivi.
699 A. C. Alberti: Il teatro nel fascismo, id. mű, 212–215.

De Pirro szervezete vezetőjeként 
visszakozni akar a Iorio leánya anyagi 
támogatását illetően. Marpicati 
ceruzás megjegyzése a levélen:  
„vagy mi vagyunk hülyék, vagy  
ő bolond”.
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lezésből tudható –, csak később kapott meg az érdemes úr, s valamivel szeré-
nyebbet, mint amire számítottak.700 

Pirandellónak még egy dörgedelmes levele olvasható, amelyben az elő-
adás előfinanszírozását követeli az Akadémiától, hiszen a díszleteket, jelme-
zeket, a színészeket ki kell fizetni. Ha nem teljesítik kérését, s a 120.000 ezer lí-
rából 110.000 nem kerül kifizetésre, „a függöny nem fog felgördülni.” – írja.701

Csak apró érdekesség, hogy miközben a méregdrága előadást készítették 
elő, a statisztákat, kis szerepeket játszó színészeket a korporáción keresztül 
arra kérték, hogy a nagy eseményre való tekintettel, ingyenesen ajánlják fel 
munkájukat. 

A díszletek, jelmezek tervezésével Pirandello Giorgio De Chiricót bíz-
ta meg, akivel már korábban is dolgozott. De Chirico feltételezhetően 
nem tartotta fontos megbízatásnak az előadáshoz készült terveit, hiszen 

700 Pirandello vonzalma a fiatal, igen ambiciózus színésznő iránt családja nagy ellenérzéseivel ta-
lálkozott (mint arról a Pirandello család tagjaival történt személyes találkozásaim is meggyőz-
tek); a későbbiek során – ez is ismeretes – a Pirandello kritikában komoly viták következtek a 
színésznő szerepéről az író életében, művészetében.

701 AAI, Tit. VIII. Busta 324 Fasc. 46/34.

Karikatúra A Iorio leánya előadásáról. Felirat: D’Annunzio főművének 
színrevitelével Pirandellót és De Chiricót bízták meg. Aláírás: De Chirico: 

Ez a Néma angyal. Pirandello: Hála az égnek, hogy nem tud beszélni.
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visszaemlékezéseiben meg sem említi őket, miközben elidőzik a Bellini-opera 
színrevitelénél.702 Ugyanakkor kiderül belőlük D’Annunzio és a hozzá közel 
álló szecessziós festő, Sartori iránti utálata.703 Sok mindent megmagyaráz a 
levél, melyben az Akadémia alkancellárja arra kéri d’Amicón keresztül Piran-
dellót, hogy ezúttal fogja vissza De Chirico fantáziáját, nehogy az túlzásokba 
essen. Az előzmény De Chiricónak az 1933-as Maggio Fiorentino előadásán 
Bellini: A puritánok című operájához készített meglehetősen formabontó, hófe-
hér díszlete és kosztümjei, melyek modernségükben mérföldkövet jelentettek 
az olasz szcenikában, azonban a közönség konzervatívabb részét megbotrán-
koztatták. A levél jól illusztrálja a vezető pozícióban lévő funkcionárius – aki 
magát feltétlenül értelmiséginek tekinti – viszonyát a modern művészethez, 
illetve beleszólási lehetőségeit is. Természetesen azt sem zárhatjuk ki, hogy a 
háttérben magának D’Annunziónak a véleménye is ott lehet, akit Bruers nyil-
vánvalóan informált a felkérésről.704 

Hallom, hogy őexcellenciája a díszletekkel De Chirico barátunkat bízta meg. Nem mint 
az Akadémia tisztségviselője, világért sem, hanem mint a d’annunziói életmű kutatója 
és legföbbképpen mint egyszerű néző bátorkodom arra kérni Őexcellenciáját, intézze 
úgy, hogy De Chirico készítsen új dolgot, azonban ne ragadtassa magát különcségek-
re, olyasmikre, mint A puritánok firenzei bemutatóján, ahol is a romantikus jellegű tör-
téneti színekben egészen hihetetlen módon engedte a fehér színt eluralkodni. A fehér 
bútorok olyanok voltak, mintha egy klinikán lennénk, személyek és tömegek fehérbe 
öltözve, akikre mintha csak egy malom zsákjai estek volna rá, harcosok fehér fakar- 
dokkal, akik nevetésre ingereltek. Véleményem szerint az rendben van, ha De Chirico 
kilép a Michetti féle tradíciókból,705 de ne felejtse el, hogy az Abruzzókban vagyunk, 
méghozzá immár sok évvel ezelőtt,706 és hogy a tragédiának megvan a maga misztikus 
környezete, amelyet nem szabad megzavarni azért, hogy új vagy különös dolgokat 

702 A festő önéletrajzi emlékezéseiben az ellenségeinek tudta be a munkája iránti ellenszenvet 
– persze másoknak viszont nagyon is tetszett. Memorie della mia vita, 1945, II ed. Bompiani, 
Milano 1962.

703 G. De Chirico: La Galleria d’Arte Moderna a Roma, kézirat 1919-ből, idézi Mario Quesada: De 
Chirico ritrovato. Le scene e i costumi per la Figlia di Iorio, in: La figlia di Iorio di Giorgio De Chirico, 
Il Vittoriale degli Italiani, Gardone di Riviera 1990, XIII. De Chirico akvarelljeit néhány évvel 
ezelőtt találták meg D’Annunzio hagyatékában a Vittorialéban. Az előbbiekben hivatkozott 
kötet az 1989–90-es kiállítás katalógusa, mely a megtalált 27 akvarellt mutatta be.

704 A fasizmusnak a modern művészethez való viszonyában nem csak Mussolini magatartása 
változott, de nagy különbségek, jelentős ellentmondások voltak az egyes fasiszta vezetők hoz-
záállásában is, egyesek támogatták, mint Giuseppe Bottai, mások igencsak ellene voltak, mint 
Roberto Farinacci.

705 Az utalás a pásztorjáték eredeti, 1904-es bemutatójára vonatkozik, amikor is D’Annunzio 
Francesco Paolo Michetti barátjára bízta a jelmezeket és a díszleteket, aki munkájára alaposan 
felkészülve, gondosan tanulmányozta az abbruzzói berendezési tárgyakat, díszeket, háztartási 
eszközöket. L. Ruggero Puletti, De Chirico oltre al reale dannunziano, in: La figlia di Iorio id. mű, VI.

706 Utalás a d’annunziói mitikus időmegjelölésre, „valamikor, a távoli múltban”.



261VIII. A DÍSZELŐADÁS – GABRIELE D’ANNUNZIO: IORIO LEÁNYA 

csináljon. A magam részéről úgy tartom, hogy az általános színvilágnak feketének és 
vörösnek kellene lennie. Biztos vagyok abban, hogy a jövendő nézők többségének vé-
leményét képviselem, amikor arra kérem Pirandellót, hogy a jelenetek és a kosztümök 
mértékét és egyensúlyát őrízze meg.707 

Az előadás alkalmából Pirandello, D’Annunzio és Giorgio De Chirico, az egy-
mástól rendkívül különböző három nagy alkotó találkozása jöhetett volna lét-
re, ez azonban nem történt meg, feltehetőleg nem is történhetett volna. (Az 
már csak apró részlet, hogy az előadást valójában nem is Pirandello rendezte, 
hanem Salvini.) 

De Chirico már híres festő, ismertsége természetesen nem közelíti még 
meg az előbbi két íróét.708 Közreműködése Bruers alkancellár félelmei ellenére 
is feltétlenül előnyére szolgált az előadásnak. A D’Annunzio hagyatékában 
fennmaradt színpad- és jelmeztervek s az elkészült fotók arról tanúskodnak, 
hogy De Chirico, jóllehet tanulmányozta az egykori, 1904-es bemutatóra ké-
szült Michetti féle, etnográfiai kutatásokra is épülő, folklorisztikus kosztümö-
ket, színpadképeket, berendezéseket, mégis egy teljesen saját világot jelenített 
meg. 709 Ez a világ a maga egyszerűségében nincs távol a festő metafizikus tere-
itől, figuráitól sem, bár nem került sor a d’annunziánus mítosz átértelmezésére 
sem. Silvio d’Amico korabeli kritikája a szcenográfia kapcsán kiemeli, hogyan 
szembesültek az egykori veristák és a modernek: „De Chirico festészetének 
eredetiségével és presztízsével ez utóbbiak mellé állt.”710 

Hátra volt azonban még egy nagy propagandiszitkus tett, mely, mint lát-
tuk, megfogalmazásában is (legalábbis a Pirandello által szignált levél), Bruers 
érdeme volt. A publikum számára fontos volt a nyilvános megbékélés, hogy 
együtt láthassák Pirandellót és D’Annunziót. S íme Pirandello és Marconi le-
vele D’Annunzióhoz:

707 1934. szeptember 5. Bruers levele zárásaként tájékoztatja d’Amicót arról, hogy másnap a 
Vittoriáléba megy, azaz D’Annunzióhoz. Evvel jelzi, hogy kérése D’Annunzio egyetértésével 
találkozik. Szeptember 6-i válaszában d’Amico kijelenti, hogy csodálta A puritánok díszlete-
it és jelmezeit, „… a nézők 99%-a véleményével ellentétben, gyönyörűeknek találtam őket.” 
Ugyanebben a levélben sajnálatát fejezi ki Claudel „dezertálása” miatt, amit a „legfájdalma-
sabb dezertálásnak” nevez. – Bizonyára d’Amicóhoz igen közel állt a katolikus szerző. – A 
továbbiakban kéri Prampolini és Romagnoli előadása nyomtatásának felfüggesztését. AAI, Tit. 
VIII. Busta 323, Fasc. 46/22/22.

708 A koncepcionális kérdésekről mindössze néhány Pirandello és D’Annunzio közötti levélváltás 
dokumentuma maradt fenn D’Annunzio hagyatékában, a Vittorialéban, a többi dokumentum 
az Accademia dei Lincei archívumában a konferencia többi anyagával együtt található, s azok-
ban döntően a fentiekben említett anyagi kérdésekről esik szó. L. még E. Mariano: Il Teatro di 
Luigi Pirandello e di Gabriele D’Annunzio, in: Atti del Congresso id. mű, 419–438.

709 Mario Quesada: De Chirico ritrovato. Le scene e i costumi per la Figlia di Iorio, id. mű, XV. Hivatko-
zik: L. E. Mariano: Il Teatro di Luigi Pirandello, id. mű, 419–438.

710 Silvio d’Amico: „La figlia di Iorio” di D’Annunzio messa in scena da Pirandello all’Argentina, in: „La 
Tribuna”, Roma, 1934. október 13., idézi M. Quesada: De Chirico ritrovato, id. mű, XVII.
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Parancsnok Úr! 
1934. augusztus 31. – XII

Október 8-a és 14-e között tartják az Olasz Királyi Akadémia égisze alatt Rómában a 
Volta konferenciát a prózai színházról, melyre a legjelentősebb olasz és külföldi szer-
zők és színházi szakemberek kaptak meghívást. 

Mi a meghívottak között magát tartjuk a legelsőnek, és ha nem is merünk személyes 
előadásában bízni, semmi kétségünk afelől, hogy értékelné, ha jelenlévőnek tekintenénk. 

Örömmel erősítjük meg korábbi szóbeli tájékoztatásunkat a konferencia elnöksé-
gének intézkedéséről, mely szerint a konferencia vendégeinek tiszteletére a Teatro 
Argentinában rendezendő díszelőadásra a Iorio leánya című művét választotta, 
amelynek főszereplői Marta Abba és Ruggero Ruggeri lesznek...

A mű teljességgel újszerű jelmezekkel és rendezésben kerül színre. 
Kívánjuk, hogy az előadás remekművéhez, az olasz színház legjavának képvise-

letére méltó legyen. Bízunk abban, hogy a műve előtti tisztelgés örömére szolgál, és 
kérjük, ha érdemesnek tartja, ossza meg velünk javaslatait és tanácsait. 

Kérjük, Parancsnok Úr, fogadja különleges tiszteletünket.

 a Királyi Akadémia Elnöke. a Volta konferencia elnöke
 Guglielmo Marconi Luigi Pirandello711

D’Annunzio válasza Pirandellónak: 

Kedves Luigi Pirandellóm!
Nagyon örülök, hogy váratlanul testvéri szereteted jelét adod a távolból, színre viszed, 
és új előadást ihletsz a Iorio leányának, amely nem más, mint nagy dialógusos népi 
ének. Füledben csengenek még a csodálatos Szicília dalainak hangsúlyai és kádenciái? 

Biztos vagyok benne, hogy nálad jobban senki nem tudja drámám verseit össz-
hangba hozni és megtanítani a színészeknek. Minden bizonyal te is néhány alapvető 
hangsúlyra kívánod a színrevitelt kihegyezni, hatásos egyszerűséggel a színpadi kont-
rasztok meztelen erőinek harmóniájában. Kérdeztem Antonio Bruerstől, vajon számít-
hatok-e látogatásodra itt a Vittorialén, ahol olykor hiába várt voltál. Mindkettőnk szá-
mára jó volna egy technikainak mondható megbeszélés, minthogy te is „o teknikos” 
vagy, ahogy én is. Tetszés szerinti bármelyik nap alkalmas számomra. Megajándé-
kozlak a pármai Renato Brozzi állatrelieffel díszített szép kövével, melyet kézirataid 
lapjaidra helyezhetsz. Kérlek, öleld meg nevemben a számára is ismeretes szeretetem 
és csodálatom jeléül a mi nagy Guglielmo Marconinkat. 

Holnap írok neki. 

Ölellek szeretettel 
Gabriele D’Annunzio
1934. szeptember 9.712

711 AAI, Tit. VIII. Busta 324, Fasc. 46/31.
712 AAI, Tit. VIII. Busta 324, Fasc. 46/31, L. még http://www.lincei-celebrazioni.it/volta/i4dannun_

piran.html Utolsó konzultáció: 2014. 06. 11.
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A látványos összeölelkezés ellenére, valójában a két nagy ember kapcsolata 
mit sem változott. Mint a kortárs beszámol róla, 

Pirandello rózsa illatú cigarettával kínálta meg az íróasztalán 
lévő ezüst tárcából, mellette volt D’Annunzio levele – a tárcát 
a d’annunziói katonai vállalkozás mottója díszítette –, ő is vett 
belőle, s kiköpte. „Mindig ugyanaz”, mondta D’Annunzióra 
utalva. Az üzenetet és az ajándékot valakivel küldte. Nem is-
meri a postát.[…] Az anekdota szerint, amit persze nem lehet 
ellenőrízni, D’Annunzio egyszer két békát a lábuknál fog-
va összekötött, az egyiket „Pirandellónak”, a másikat „Sem 
Benellinek” nevezte el, s avval szórakozott, hogy a kettő egy-
más között hogyan veszekszik és kapálódzik.713

Az előadás (egyébként elnagyolt és elsietett) megrende-
zése nem ad okot arra a feltételezésre, bármennyire is to-
vábbi negédes levél- és táviratváltás következett, hogy Pi-
randello egyszeriben különleges affinitást érzett volna a mű iránt. D’Annunzio 
patetikus, szenvedélyesen tragikus pásztortragédiája a feltartóztathatatlan ősi 
vágyakról és ösztönökről, az apagyilkossá váló fiatal pásztorról, akinek bűnét 
szerelme magára veszi és helyette ő megy a máglyára, s amelyben a Vátesz 
személyisége olyannyira megmutatkozott, nem találkozott Pirandello szelle-
miségével. A hivatalos siker mellett, a recenzensek igyekeztek elkerülni ma-
gának az előadásnak az értékelését. Marta Abbáról egyébként is megoszlott a 
kritika véleménye. A külföldi résztvevők többnyire udvarias hallgatásba bur-
kolóztak. Lelkesítő hangneműek csupán a D’Annunziónak küldött táviratok 
voltak, Pirandello és Bruers gratulációi.

713 Gaspare Giudice: Luigi Pirandello, Unione Topografico Editrice Torinese, Torino 1963, 457.

Gabriele D’Annunzio
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De Chirico 
díszletterve 

a Iorio leánya 
2. felvonásához

De Chirico 
díszletterve  

a Iorio leánya 
3. felvonásához

De Chirico 
díszletterve 

a Iorio leánya 
1. felvonásához



265VIII. A DÍSZELŐADÁS – GABRIELE D’ANNUNZIO: IORIO LEÁNYA 

De Chirico kosztümterve a Iorio leánya 
előadásához, Mila alakja számára

Kosztümök 
női alakok 
számára

Kosztümök 
férfi alakok 
számára
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A konferencia visszhangja

Az Akadémia gondosan összegyűjtötte a konferencia után a résztvevőktől ér-
kezett udvarias köszöneteket is, melyek gyakran tisztelegnek a politikai ha-
talom előtt is. A konferenciáról a nemzetközi sajtó is hírt adott, elsősorban a 
résztvevők cikkei, beszámolói jelentek meg. Hivatalos csatornákon keresztül 
is terjesztették a hírét, jelentkezett néhány szervezet képviselője is az Akadé-
miánál, például a Cooperazione Intellettuale olasz szervezete, a Commissione 
Nazionale Italiana.714 Információkat kért a konferenciával kapcsolatban, a 
résztvevő országok listáját, a meghozott főbb döntéseket, a következő összejö-
vetel helyét és idejét.715 

Az Akadémia Maeterlincknek egy brazil interjújára hivatkozik, mely 
mindössze gépírásos fordításban, eredeti nélkül található meg az archívum-
ban, s amely állítólag a „jövőbelátó kormány égisze alatt rendezett csodálatos 
konferenciáról” szól, és az újjászületett nagy Olaszországról, mely a hatalmas 
római múlt méltó örököse, s amelyet megtanultak „megérteni, tisztelni, cso-
dálni és szeretni”.716 Craig d’Amicónak küld őszinte köszönetet. Denys Amiel 
tiszteleg a fasiszta kormány előtt, s irigységgel tekint a boldog olasz népre, 
mely „egy nagy, egy óriási Vezetőnek hála, bizalommal és büszkeséggel te-
kinthet a jövő felé és szeretheti a Ducét”.717

Ashley Dukes és Gordon Craig is hírt adott a konferenciáról. Ashley Dukes 
szubjektív véleményét fogalmazza meg, bár elsősorban a konferencia részletes 

714 Természetesen a nemzetközi szervezet olasz szekciójának tagjai politikai megbízás útján ke-
rültek a helyükre. A nemzetközi szervezet mindössze 1937-ig működött Olaszországban, az 
etióp háborút követően az ország kilépett a Cooperazione Intellettuale, a Népszövetség Szelle-
mi Együttműködés Nemzetközi Bizottságának szervezetéből, amely meglehetősen formálisan 
működhetett Olaszországban addig is, szemlátomást nem voltak igazán tisztában a Volta kon-
ferenciák jellegével.

715 Róma 1934. december 5-i keltezéssel a Reale Accademia d’Italiához címezve, Paolo Toschi alá-
írásával – ceruzával ráírták, hogy „elküldve: listák, előadások stb.” AAI, Tit. VIII. Busta 323, 
Fasc. 46/18/74.

716 A gépírásos összefoglalás a buenos airesi „La Razòn” című lapra hivatkozik, azonban hiányzik 
az eredeti cikk. 36.

717 A La Reale Accademia d’Italia fejléces papírján, néhány kézírásos javítással, feltehetőleg abból 
a célból, hogy elküldjék Mussolininek. A francia eredetinek a dátuma 1934. 11. 1., és a követ-
kező a szövege: „Én, aki 1926 óta ismerem önt, aki kétévenként Rómába jőve figyelemmel 
követtem a fokozatos fejlődését, aki nem győztem értelmiségi barátaimnak elmondani, ki is ön, 
nagyon büszke vagyok arra, hogy önt elnézve, végül is nekem adnak igazat.” AAI, Tit. VIII. 
Busta 323, Fasc. 46/18/40.
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ismertetésére szorítkozik.718 Nagyra értékeli, hogy a nacionalista Olaszország 
egyáltalán rendezett nemzetközi konferenciát. Ezt d’Amico érdemének tudja be, 
s fájlalja, hogy nincsenek nemzetközi téren más hasonló kezdeményezések.719 

A demokratikus országokból érkező külföldi résztvevők érzéseit fogal-
mazza meg, egy részük azon igyekezetét, hogy a házigazdákat ne hozza po-
litikailag kellemetlen helyzetbe, például a cenzúrával kapcsolatos esetleges 
kérdésekkel (jóllehet éppen ez az az év, amikor már teljes menetre kapcsolt a 
három évvel korábban még részleges hatalommal felruházott olasz közpon-
tosított színházi cenzori iroda). Utal Róma új építészeti alkotásaira, s az új 
drámai formákhoz hasonlítja őket, azok is „folyamatos alkotások és újrafel-
fedezések”.720 Denys Amiel előadásával kapcsolatban kiemeli, hogy a dráma 
nem jelent számára statikus szerkezetet, hanem népszerű formát, amely ál-
landó mozgásban van. Ez utóbbi szükséges is, hogy megvédje magát a nem-
színházi művészi formáktól. A konzervatívok nem akarták elismerni, hogy 
a modern ember drámáját filmvászonra is lehessen vinni. Dukes szerint az 
olasz előadók hivatalos politikai álláspontokat képviseltek. Marinetti nagy 
retorikával, Guido Salvini diplomatikusabban: álláspontja szerint a színpad 
újjászületése nem érhető el az internacionalizmus segítségével, hanem csak a 
„versenyszellemmel”. Salvini, mint a recenzió kiemeli, a sajtó együttműködé-
sének szükségességére is felhívta a figyelmet, ami az általa vázolt módon egy-
szerű propagandaeszközzé válást jelet: az újságokban akkora teret kellene a 
színházi előadásoknak szentelni, mint amekkorát jelenleg a sportnak szentel-
nek. S akkor a közönség megostromolná a színházakat… A versenyszellemről 
alkotott elképzelés Dukes véleménye szerint olyan, mintha egy idős ember a 
„Times”-nak írna erről – biztosan mosolyt fakasztana…

Dukes érdekesnek tartotta a színházépítészet témájának felvetését, a húsz- 
ezres nézőszámot azonban, melyet Mussolininek a tömegszínházról szóló be-
széde inspirált, értelmetlen rögeszmének aposztrofálta. „Miért éppen húsz-
ezer? Az előadás élvezete mennyiben és hogyan növekedne a nézőszám miatt? 
Senkinek nem jutott eszébe, hogy hatod olyan nagyságú színházban hat estén 
keresztül érje el ugyanazt a nézőszámot?”721 Véleménye szerint a konferencia 
leglogikusabb előadása Joseph Gregoré volt, aki a szcenográfia történetét vette 
végig, s 66 illusztrációt hozott a Monumenta Scenica című korábbi összeállításá-
ból, és ezeken keresztül, a klasszikus példákból kiindulva bemutatta a modern 
találmányok eredetét. Gropius Totaltheater koncepcióját az építészhez hason-
lóan a három alapvető színpadtörténeti forma szintézisének és egyesülésének 

718 A. Dukes: The Scene in Europe. id. mű, 910.
719 Ivi, 905. Megemlíti Firmin Gémier nemzetközi szervezetének konferenciáit, azonban azokat 

nagyon középszerűeknek tartja.
720 Ivi, 906.
721 Ivi, 907–908.
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tekintette. Gropius, véleménye szerint megvédte magát, amennyiben az őt ért 
kritikákra szellemesen válaszolt, miszerint nekünk, moderneknek az a felada-
tunk, hogy uraljuk a gépeket, és ne féljünk tőlük. A rendezővel kapcsolatban 
a jelenlévők többsége, így a drámaírók is, egyetértettek abban, hogy „kreatív 
rendezésre” van szükség, s késznek bizonyultak arra, hogy az „előadás költő-
jeként fogadják.” 

Dukes kissé unalmasnak tartotta a vitát, s érdekesebbnek látta a negyedik 
témát, az „előadás a népek erkölcsi életében” címűt. Ennek keretében említést 
tett Marinetti villongásáról a francia vendégekkel, akik némi idegességgel rea-
gáltak Marinettinek a „háború esztétikájáról” szóló fejtegetésére, és határozot-
tan visszautasították azt. Dukes a franciák ingerültségét avval is magyarázta, 
hogy a vendégek, csak hogy ne okozzanak kellemetlenséget az olasz házigaz-
dáknak, kerültek bizonyos alapvető kérdéseket, így például a színháznak a né-
pek morális életében játszott szerepét tekintve nem vetették fel a cenzúra prob-
lémáját. Ez az, amit talán az egyetlen Franciaország kivételével, mindannyian 
megtapasztaltak, s éppen ezért szívesen beszéltek volna róla. Így azonban csak 
a lengyel Kaden Bandrowki érintette a témát, aki szerint egyetlen államnak sem 
lenne szabad elmulasztania a kötelező tiszteletet a művészek szabadsága iránt.

Dukes nem feledkezett meg az utolsó napi szekciókról sem, amikor is 
az állami szubvenciókról volt szó. Ezen államok közül hiányzott az Ameri-
kai Egyesült Államok, valamint Anglia.722 Dukes különös elismeréssel szólt a 
nemzeti színházak beszámolói között Yeatsnek az Abbey Theatre létrehozá-
sáról szóló ismertetéséről, a színház arisztokratikus jellegéről, mely szemben 
állt a többször is emlegetett tömegszínházzal. Az olasz előadók közül d’Amico 
vizsgálódását dícsérte, „a konferencia nagyrészt az ő végtelen tapintatosságá-
nak köszönhette sikerét, és az olasz helyzetet nagyon eredeti módon és ugyan-
akkor meggyőzőerővel vázolta.” A D’Annunzio-dráma előadásáról a cikk so-
katmondóan ennyit jegyzett meg: „Minthogy az eseményről nem kell kritikát 
írnom, nem is írok róla.”723

A konferenciáról számos cikk jelent meg már közben is az olasz sajtóban 
– d’Amico maga is beszámolt róla. Az írások zömmel a várakozásoknak meg-
felelőek, egyesek rövidebben, a szakfolyóiratok bővebben tárgyalják az előadá-
sokat. Nem illeszkedik a sorba a konferencia utáni súlyos támadás d’Amico 
és Pirandello ellen az „Ottobre” című radikális fasiszta lapban (Anton Giulio 
Bragaglia, d’Amico nagy ellensége, a konferenciáról lényegében kiszorított ren-
dező is dolgozott a lapnak, nem bizonyítható, de minden valószínűség szerint 
benne lehetett a keze a rendkívül ellenséges cikkben, sőt feltehetőleg ő maga 
írta). A „Pirandello és klánja” című cikkben724 a D’Annunzio-előadás rossz sze-

722 Ivi, 909.
723 Ivi.
724 Pirandello e la sua tribù. 

A KONFERENCIA VISSZHANGJA
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reposztásáról írnak, a kedvenc Marta Abba 
szerepeltetéséről és d’Amicónak a fasiszta 
rendszer ellen tett kijelentéseiről. A komoly 
támadás miatt D’Amico Marpicatihoz fordul 
segítségért: „feljelentenek, mint valami politi-
kai ellenséget! Azt a rendkívül óvatos kritikát, 
amelyet avval a barbár móddal kapcsolatban 
fejtettem ki, amellyel az új Oroszországban és 
Németországban kezelik a propaganda szín-
házat, úgy tálalják, mintha a mi rendszerünk-
kel szemben tettem volna.”725 

A Színművészeti Akadémia létrejötte. Silvio d’Amico számvetése 

Mussolini nem építtetett állami színházat, de 1935–36-ban támogatta Silvio 
d’Amicót az Accademia d’Arte Drammatica, a Színművészeti Akadémia, a fa-
sizmus időszakának egyetlen államilag támogatott állandó színházi intézménye 
létrehozásában – melynek működéséről az alapítónak közvetlenül Mussolini 
felé is beszámolási kötelezettsége volt. 1942-ben d’Amico a kormányfő számára 
készített feljegyzésben összegezte a vezetése alatt álló Színházi Akadémia hat 
éves működését. Konklúziója, hogy „az Akadémia a legmesszebbmenően iga-
zodva a háborús körülmények okozta szegénységéhez, továbbra is megvalósít-
ja eredeti célját, azaz, hogy végrehajtókat és együttműködőket képezzen a meg-
újult Olaszország poétái számára.”726 Hozzátartozik a Színművészeti Akadémia 
történetéhez, hogy színészek és rendezők nagy generációját indította el pályá-
jukon ezekben és a háború utáni években, olyanokat, mint Vittorio Gassman, 
Nino Manfredi, Monica Vitti, Andrea Camilleri, Vito Pandolfi, Luigi Squarzina. 

Az összefoglalóból az a strukturális sajátosság is kiderül, mely szerint 
az intézmény párhuzamosan két minisztérium hatáskörébe tartozik: a Nem-
zeti Oktatási Minisztériumhoz (Ministero dell’Educazione Nazionale) és a 
Nemzeti Kultúra Minisztériumához, ezek együttesen kb. negyven ösztön-
díjat biztosítanak az ott tanuló diákok részére. A tantárgyak a következők: 
előadóművészet, hangművelés, sminkelés, vívás (férfiaknak), tánc (nőknek), 
színháztörténet, kosztümtörténet a színész szakon, a rendező szakon pedig: 
rendezés, szcenika, kosztümtörténet, előadóművészet, sminkelés.727 

725 D’Amico Marpicatinak, 1934. október 16., AAI, Tit. VIII. Busta 323 Fasc. 46/23/22.
726 A. C. S. Segreteria Particolare del Duce 516.65, 2, kelt: 1942. november 17-én.
727 Ivi.

Az „Ottobre” című napilap poszterének részlete: 
„Pirandello és klánja ellen”
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D’Amico ez alkalommal sem mulasztja el, mint általában tanulmányaiban, 
kritikáiban sem, hogy csepülje a vándortársulatokat. Jelzi: a képzést olyan kri-
tika érheti, hogy a rendező szakos hallgatók rendkívül aprólékos munkájára 
később a társulatoknál nincs igazán lehetőség, ezek ugyanis inkább a gyorsan 
dolgozó rendezőket kedvelik. Ez a kritika azonban, mint mondja, nem állja 
meg a helyét, hiszen végzett hallgatóik találnak maguknak állást. Mindeneset-
re ismét felveti az állandó állami színház létrehozásának igényét, ami a fenti 
problémát is megoldaná. Mint írja, erre tettek kísérletet, amikor is az Aka-
démia társulata Rómában és Milánóban működött két éven keresztül, egyik 
évben az ő, másik évben Corrado Pavolini vezetésével.728 

Beszámolójában D’Amico lényegében három problémát vet fel. Az első fi-
nanciális: munkatársai számára magasabb fizetést látna szükségesnek (ő maga 
csak igazgatóként veszi fel az őt megillető 5. kategóriás fizetést, elnökként 
ingyenesen dolgozik). Másrészről a diákok számára több ösztöndíjra volna 
szükség: a Nemzeti Kultúra Minisztériuma ösztöndíjai mellett az intézmény-
nek magának is több ösztöndíjat kellene tudnia biztosítani, hiszen a hallga-
tók Olaszország egész területéről érkeznek. Kérése továbbá, hogy a költségek 
emelkedése miatt az előadásra szánt keretet is növeljék. 

Végül épületet kér az intézet számára, reméli, hogy a háború szerencsés 
kimenetele után, a többi művészeti intézményhez hasonlóan, ők is méltó épü-
letet kapnak, valamint ismét és még mindig, állandó állami színházakat. Egy 
nagy, modern színház szükségességét jelzi előadásaik számára Rómában, és 
lehetőség szerint Milánóban is. Igényelnének továbbá egy modern technikával 
felszerelt színpadot. A közönséggel kapcsolatban ismét a jegyárakat veti fel 
problémaként: módot kellene teremteni arra, hogy: 

ne a szokásos polgárok érkezzenek az előadásokra, akik leragadtak a mai színházak-
nál, hanem egy új közönség, amely szélesebb társadalmi rétegekből kerül ki. Egy olyan 
közönség, amely igen alacsony árakon élvezheti – semmiképpen sem drágábban, mint 
a második kategóriás mozikban – a rendkívül színvonalas előadásokat, amelyeket két 
kiválóan működő társulat adna elő, s amelyekben mind színész-, mind rendezőjelölt 
diákjaink lehetőséget kaphatnának.729 

D’Amico arról is tájékoztatja a kormányfőt, hogy a tervek megvalósításához 
egy igen komoly összeg már rendelkezésére áll: egy repülőgép-szerencsét-
lenségben elhunyt ifjú repülős hadnagy, Nicoló Piccolomini gróf öröksége, 
30 millió líra, amelynek egyharmadát az elnök szabadon használhatja fel, a 
másik kétharmad pedig egy színészotthon létrehozására szolgál, mely az el-

728 Ivi, 3–4.
729 Ivi, 516.65, 6–7.
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hunyt édesanyja, Anna Piccolomini nevét viseli majd. A jövendő új színház az 
elhunyt hős nevét venné fel: Teatro Accademico Nicolò Piccolomini.730

A háború közeledtével, a diktatúra erősödésével a politikai nyomás a szín-
házi világban is fokozottan érvényesült: növekedett ugyan a társulatok állami 
támogatása, azonban egyre szigorúbb feltételekhez, így a hazai repertoár igen 
hathatós erősítéséhez kötötték, aminek következtében szükségszerűen meg-
fogyatkoztak a külföldi drámák – több igen népszerű drámaíró műveit a faji 
törvények miatt eleve nem tudták játszani.

Silvio D’Amico 1945-ben regényt írt, melynek címe a római börtön neve: 
Regina Coeli, és 1944-es bebörtönzését írja meg benne.731 A kritikust váratlanul 
letartóztatták, de sem a Regina Coeliben töltött 21 nap alatt, sem később nem 
derült ki a letartóztatás oka, érdemi kihallgatására egyetlen egyszer sem ke-
rült sor. Fogva tartása okát azok a hivatalos személyek sem ismerték, akikkel 
érintkezett (a börtönparancsnok vagy a börtön lelkésze) – valamilyen szemé-
lyes bosszút sejtettek a háttérben. 

A rövid memoár egyben számvetés is: d’Amico a hozzá méltó bölcses-
séggel már akkor elkészítette a fasizmus idején folytatott tevékenysége ösz-
szegzését. Némileg eltúlozza fasizmus-ellenességét: példaként is felhozza, 
hogy a Színművészeti Akadémia vezetőjeként mindössze kétszer találkozott 
Mussolinivel, akkor is vezetői kötelezettségének tett eleget (ez igaz is lehetett, 
hiszen ennek a két kihallgatásnak maradt fenn dokumentációja Mussolini tit-
kárságának levéltárában), vagyis lényegében nem vett részt a fasiszta politiká-
ban-kultúrpolitikában.732 D’Amico végkövetkeztetése az, hogy ő mindössze az 
olasz művészetet és kultúrát szolgálta: 

Nagyon is sok barátom emlékezik nyakas harcaimra, ellenszélben, kongresszusokon 
és előadásokon, könyvekben és újságokban, minden alkalommal, amikor a rezsim túl-
ságosan tendenciózus vagy a valóságtól elrugaszkodott tervekkel állt elő. (Mussolini 
és Ciocca húszezres színháza, Buzzino, Pavolini tömegszínháza, a propagandaszínház 

730 Ivi, 516.65, 8. Az előző lap megjegyzése: a Ducénak Silvio d’Amico professzor személye-
sen adta át meghallgatásakor 1942.–XXI. 11. 17-én. A nyolc oldalas összegzés első oldala az 
Accademia di Arte Drammatica elnökének fejléces papírjára íródott, 1. A feljegyzést két oldal 
1943–44-re szóló költségvetés követi. Egy hónappal később, a R. Ministro della Educazione 
Nazionale, azaz Giuseppe Bottai fejléces levélpapírján ismétli meg a korábbi kérést, hogy a 
költségtámogatást emelje fel Mussolini 150.000 lírára, s indokolja ennek szükségességét. A le-
vélen Mussolini írásával olvasható: „Lire 100 mila per il 1943”, s aláírás. (100.000 líra az 1943-as 
évre.) A továbbiakban d’Amico elismervényét láthatjuk, hogy átvette az összeget. (A feljegy-
zés, az összes többi hivatalos levélhez hasonlóan, az új időszámítás szerinti évszámot, a marcia 
su Roma óta eltelt időt, a XXI-et is jelöli.)

731 (1945) Sellerio Editore, Palermo 1994.
732 A. C. S. Segreteria Particolare del Duce 516.65, n. 516.651, a két rubrikában az Ajánlott: D’Amico 

Silvio, a Reale Accademia d’Arte drammatica elnöke, az Ajánló: Ecc. Giuseppe Bottai. Két al-
kalom időpontját jelöli a dosszié: 1939 – kihallgatás, 1941 – ajándék – ez utóbbi alkalommal 
d’Amico az Akadémia megalapításának 5. évfordulójára készült kötetet is átadja. Bottai okta-
tási miniszter volt ekkoriban, részben hozzá tartozott az Akadémia.
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vagy Forzano patrióta darabjai, amelyek mögött maga Mussolini állt, az a vak ellensé-
geskedés, amivel a külföldi művészetet kezelték, hogy a legrosszabb olasz szerzőket 
helyezhessék előtérbe, a mi gyenge darabjainknak exportálása, a futurista idiotizmu-
sok hivatalos támogatása, az önjelölt rendezők aberrációi meg a többi.)733 

Elmondása szerint az Accademia igazgatójaként a soványka állami hozzájárulást 
kizárólag a hallgatókra és az oktatókra fordította, soha magának egy fillért sem 
vett fel. (A Mussolini számára készített beszámolóból az derül ki, hogy elnöki 
funkciójában az igazgatói fizetésen felül valóban nem vett fel magának dotációt).734 
Következtetése, hogy végeredményben semmit sem köszönhetett a rendszernek, 
mivel annak hatalomra jutásakor ő már befutott újságíró volt. Ez utóbbi tény, sőt, 
nemcsak újságíró, de magas állású minisztériumi tisztviselő is volt akkor.

D’Amico a börtönben több ismerőssel és ismeretlennel találkozott, többek 
között néhánnyal a Fasiszta Nagytanács azon egykori tagjai közül, akik Mus-
solini leváltása mellett szavaztak. (Hármukat később a náci báb-Salói Köz-
társaság ki is végeztette, akárcsak Galeazzo Ciano grófot, Mussolini imádott 
Edda lányának a férjét.) 

D’Amico két ellenségéről mindenesetre tudhatunk, akik esetleg a börtön-
be juttathatták. (Természetesen semmilyen tény nem bizonyítja, hogy lett vol-
na közük a letartóztatásához.) Ide tartozik a háttérben zajló Marinetti–Volpe 
per, mely éppen 1943. július 23-án zárult le. Előzménye egy súlyos konfliktus 
Bragaglia és d’Amico között, ami miatt d’Amico a becsületbírósághoz fordult. 
Bragaglia fasizmus- és hazaellenességgel vádolta meg d’Amicót, ami – te-
kintettel a háborús időkre – egyáltalán nem volt tréfa. Marinetti, aki termé-
szetesen Bragaglia pártján állt, 1942–43-ban, a perrel egyidőben cikkeket írt 
d’Amico ellen, Marinetti „Sansepolcrista” aláírással, azaz a fasizmus legau-
tentikusabb képviselői közé számítva magát, a rendszert már az indulástól 

733 S. d’Amico: Regina Coeli, id. mű, 66–67.
734 A. C. S. Segreteria Particolare del Duce 516.65n. 516.651. A dokumentumok között ott van jel-

zés nélkül egy rövid hírnek a szövege is, Mussolini jóváhagyása végett, amelyet a sajtónak 
juttatnak el közlésre: „A Duce fogadta Bottai miniszter jelenlétében a Királyi Színművészeti 
Akadémia elnökét, Silvio d’Amicót, aki az Akadémia működéséről számolt be. A Duce ki-
fejezte az intézmény által elvégzett tevékenység feletti örömét és élénken érdeklődött a to-
vábbi fejlesztésével kapcsolatos tervei iránt.” – semmit nem bíztak a véletlenre. Egy későbbi 
melléklet, fejléces papírra ragasztva: Segreteria Particolare di S.E. il Capo del Governo címen 
az „Il Messaggero” 29 marzo 1939-XVII: „A Duce meghallgatásai” címen hozza a hírt. Nem 
érdektelen megnéznünk a szöveg apró változtatásait: „A Duce a Nemzeti Oktatási Miniszter 
jelenlétében fogadta a fasiszta Silvio D’Amicót, a R. Accademia d’Arte Drammatica elnökét, 
aki a fiatal színészek és rendezők képzésének az akadémiai évben folytatott tevékenységéről, 
illetve a következő évre tervezett tanulmányaikról számolt be a Ducénak. A Duce elégedett 
volt, s örömmel fogadta D’Amico művét, a »Storia del Teatro Drammatico«-t”.

 A Segreteria Particolare del Duce n. 516.651 Mussolini titkárságvezetőjének levele, 1942. decem-
ber 18-án kéri az Általános Igazgatóságot, hogy az általa kezelt külön büdzséből 100 000 lírá-
ról szóló postai csekket az ő nevére állítson ki, mivel a szóban forgó összeget megelőlegezték. 
D’Amico ekkor adta át a kormányfőnek nyolc oldalas jelentését az Akadémia eltelt éveinek mű-
ködéséről, statisztikai adatokkal támasztva alá kérését, hogy évi 150 000 lírás támogatást szeretne.
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kezdve támogató vezető értelmiségiként: 1919 márciusában Mussolini a mi-
lánói Piazza Sansepolcro téren alapította meg a fasiszta rohamcsapatokat – a 
„Sansepolcro tériek” a fasizmus kiváltságos elitjét képezték. Marinetti szemlá-
tomást minden erejét, tekintélyét latba vetette, hogy d’Amicót megsemmisítse, 
aki ennek ellenére megnyerte a Bragaglia elleni pert. 

Marinetti ekkor Gioacchino Volpe ellen fordult, aki a becsületbíróság 
egyik tagja volt, ezért részes d’Amico felmentésében a vád alól. Vezető tör-
ténészként fontos pozíciókat foglalt el, 1929–34 között az Olasz Királyi Aka-
démia főtitkára is volt. A futurizmus atyjának Volpe elleni kirohanásához az 
ürügyet egy újságírónő szolgáltatta, aki 1942-ben meginterjúvolta Volpét, s 
arra a kérdésre, hogyan látja Olaszország győzelmét, Volpe olyasmit válaszolt, 
hogy egy háborút nem kell feltétlenül megnyerni. A különös epizód Marinetti 
vitriolos cikkét váltotta ki, melyben Volpét defetizmussal és olaszellenesség-
gel vádolta, ami, tekintettel a háborús időkre, a lehető legsúlyosabb vád volt. 
Volpe védekezésképpen az Akadémiához fordult, hogy az ügyben folytassa-
nak le tárgyalást. Az Akadémia elnöke a Fasiszta Párt főtitkárát kereste meg 
levélben, hogy a Párt vezetése is vegyen részt a becsületbíróság munkájában, 
ami meg is történt. A dokumentumok tanúsága szerint az Akadémia vezetése 
minden igyekezetével a rendkívül súlyos vádak elsímítására törekedett, s a 
Volpe számára kedvező döntés néhány nappal Mussolini leváltása előtt, 1943. 
július elején született meg. A per iratait szuper titkos minősítéssel találtam 
meg az Akadémia archívumában. Feltételezésem szerint az azóta elfelejtett 
iratok alátámasztják, hogy d’Amicónak voltak ellenségei. Ki tudja, Marinetti 
fröcsögő cikkében nem játszhatott-e szerepet valamiféle bosszú a Volta konfe-
renciáért is a futurista kör, Bragaglia, Prampolini ottani mellőzéséért, esetleg 
d’Amicónak a színház világában szerzett nagy hatalmáért.735

D’Amico kisregényében nem tesz említést a perekről, de az írás pillanatá-
ban éppenséggel nem is az ellenségek számbavétele az érdeke, hanem ellen-
kezőleg, saját maga tisztázása, annak bizonyítása, hogy a fasizmus idején ki-
zárólag a művészetet szolgálta, s nem keveredett bele a politikába. A szomorú 
az, hogy abban a rendszerben valójában, legalábbis d’Amico szintjén, lehetet-
lennek tűnt úgy művelni a kultúrát, hogy valaki teljességgel kívül maradhas-
son a politikán. Silvio d’Amico kisregénye számvetés, búcsúja a korszaktól: a 
fasizmus alatti munkásságának elfogadása és elfogadtatása, mondván, ő tu-
lajdonképpen nem rendelkezett semmiféle hatalommal. Ez nem volt egészen 
igaz, de az biztos, hogy az adott határok és lehetőségek között sokat tett a 
polgári színház fennmaradásáért, a maga óvatos és visszafogott reformjával 
is egy színvonalas, értékes színház és dráma szolgálatát vállalta. Szabadulása 
után a Vatikánban keresett menedéket, ott bújtatták a háború végéig.736 

735 I. Fried: Marinetti Accademico-Sansepolcrista, id. mű.
736 A. Mancini: Tramonto, id. mű, 37.
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Vajon mi lett Gordon Craig elefántjaival? Elhisszük-e az 1934-es Volta kon-
ferencia egyik legfontosabb külföldi vendégének, hogy a konferencián ér-
demben nem beszéltek a színház problémáiról? Mi lett és mi lehetne ma a 
konferencia szakmai mérlege, ha egyáltalán érdemes volna feltennünk ezt a 
kérdést? Mit gondolunk a több mint 70 évvel ezelőtti olasz és európai drámá-
ról és színházról?

A résztvevők valóban nem tudtak a problémákra érdemleges válaszokat 
adni, igaz, nem is ez volt a feladatuk. Nem ismerték fel a film jelentőségét, 
nem látták előre a rádiózás, illetve később 
a televíziózás által hozott döntő változá-
sokat a kultúrában, a tömegkultúrában, a 
politikában. Részben a szűkös forrásokat 
védve, a szerző, az irodalmi mű primátusá-
ból kiindulva eljutottak ugyan a szcenika, a 
szcenográfia fontosságáig, azonban mind-
ezt szinte kizárólag a szerzőnek alárendel-
ten képzelték. Nem ismerték fel, vagy nem 
akarták felismerni a színház új útját, mely az 
irodalomtól távolodva egy totális művészeti 
formát is jelenthet, s egyik következő lépcső-
je a rendezői színház lett.

A konferenciát az olasz fasizmus kultúrá-
ja és színháza emblematikus eseményének te-
kintve, az egykori, máig szinte ismeretlen do-
kumentáció feldolgozása, és a megjelent, de 
kevéssé vizsgált előadások során bepillanthattunk a döntési mechanizmusok-
ba, a kényes egyensúlyú hierarchiákba, a feladatmegosztásba az értelmiségiek, 
értelmiségi csoportok és a hatalmat gyakorlók valamint intézményeik között. 

A középpontban néhány kiemelkedő olasz értelmiségit láthattunk, mint 
Luigi Pirandello, Filippo Tommaso Marinetti, Massimo Bontempelli, a frissen 
alapított Olasz Királyi Akadémia akadémikusait. Külön érdekesség egy olyan 
rendkívül ügyes, hozzáértő és a politikai diskurzust is értő (nem akadémikus) 
színházi szakember szervezői tevékenysége, mint amilyen Silvio d’Amico 
volt. Az Akadémia magukat értelmiségiként meghatározó funkcionáriusai 
vették őket körül. Ők működtek együtt közvetlen vagy közvetett összekötők-
ként a politikai hatalommal, illetve képviselték maguk is a politikai hatalmat. 
A konferencia presztízsét mi sem mutatja jobban, mint hogy Mussolini maga 

Gordon Craig
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kísérte figyelemmel az eseményt, illetve alkalmasint a brilliánsnak induló po-
litikai karrierje elején álló vő, Galeazzo Ciano gróf, a miniszterséget megelőző 
lépcsőfokon, a kormányfői sajtóiroda vezetőjeként. A kitüntetett figyelem a 
nemzetközi kulturális rendezvény hátterében megbúvó politikai lehetőségnek 

szólt. Mussolini ezt a kulturális rendezvényt is nemzetkö-
zi politikai céljaihoz kívánta felhasználni.

A kor fontos olasz művészei, irodalmárai, értelmisé- 
giei különböző magatartásmódokat képviseltek, különbö-
zőképpen viszonyultak a politikai hatalomhoz – amely-
nek nómenklatúrája, akár maga Mussolini, gyakran sze-
mélyes ismerősük is volt, korábban kollégák, párttársak  
is lehettek. Az Olasz Királyi Akadémia privilegizált aka-
démikusai többnyire a rezsim lojális értelmiségieiként 
mutatkoztak. Így a rendezvényen keresztül górcső alá ve-
hettük kultúra, színház és hatalom kérdéseit. 

Az előre megadott témakörök elsősorban a színházi 
válság problematikája körül mozogtak: az emberek szó-
rakozása, szabadidős tevékenysége, a színház szerepe a 

modern tömegtársadalomban átalakult, megváltozott a színházi nyelv. A film, 
a rádió, a nagyszabású sportesemények egyre növekvő népszerűségének kö-
vetkeztében a színházi előadások látogatottsága radikálisan csökkent, ami a 
bevételekről is elmondható. A szakma a válságra elsősorban gyakorlati vá-
laszt adott: a megoldást a fokozottabb állami szerepvállalásban látta. Mint-
hogy a modern tömegkultúra megjelenése Olaszországban egybeesett a totali-
tárius rendszer létrejöttével, mely a színházat is minél erőteljesebben kívánta 
integrálni hatalmi gépezetébe – elsősorban az egyre jobban terjeszkedő hatal-
mi szervezeteinek kontrollrendszerén keresztül –, a polgári színház képvise-
lői hol kompromisszumokkal, hol a politikai hatalom ellen való küzdelemmel 
próbálták autonómiájukat, művészi szabadságukat védeni, állami támogatá-
sokat szerezni színházszervezői próbálkozásaikhoz. 1934-ben az Olasz Királyi 
Akadémia égisze alatt rendezett nemzetközi konferencián az állam nemes, ér-
dek nélküli, azaz apolitikus tevékenységére hivatkoztak, melynek hivatása-
ként jelölték meg a véleményük szerint a társadalom számára alapvető misz-
sziót képviselő színház fenntartását, támogatását. 

A fentiek fényében vizsgálták a színház kapcsolatát egyre erősödő nagy 
riválisával, a filmmel, a nagy népszerűséget élvező sporttal, illetve az óriá-
si változásokat hozó rádiózással. A tömegszínház képzete, annak ellenére, 
hogy a politika számára fontosnak tűnt a megvalósítása, nagy vitát váltott 
ki a felszólalók között. Többen kétségbe vonták létjogosultságát, nem látták 
a húszezres színház létrehozásának művészi indokait. Néhányan a nagyobb 
színházépületekben elérhető nagyobb látogatottság reményében támogatták 
az elképzelést. 

Walter Gropius
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1934-ben a művészet autonómiáját hirdette Luigi Pirandello, a konfe-
rencia elnöke, akinek pályája ugyan politikai kompromisszumokon keresz-
tül, de művészi integritásának megőrzésével vezetett egészen a Nobel-díjig 
– épp a konferencia utáni hetekben vehette át azt. Más utat járt be Massimo 
Bontempelli, aki a Volta konferencián a fasiszta ideológiához közel állónak 
tűnő előadásában a mítoszok, az új kor számára megírandó új drámák szük-
ségességét hirdette, a későbbiekben azonban keményen szembefordult a ha-
talommal. A konferencia résztvevőinek többsége, az avantgárd Marinettit is 
beleértve, a drámaíró primátusát vallotta, mégis meghívták az előadók közé 
a „színpadi mesterek”-et, azaz a rendezőket, és bár nem tudott kellő súllyal 
érvényesülni, de figyelmet kapott a színpadtechnika, a szcenika is. A konfe-
rencia olasz rendezőinek szűklátókörűségére vall, hogy készakarva zárták ki a 
nagy hagyományokat képviselő színészeket a részvétel lehetőségéből. 

A külföldi vendégek presztízse minden szervezési bonyodalom ellenére 
is nagyfokú érdeklődést jelez az olasz kultúra és színház iránt. Bár a meghí-
vásoknak egyesek nem tudtak vagy nem akartak eleget tenni (nem egyszer 
az európai politikai színtérre már betört politikai üldöztetések, erőszak mi-
att), mégis a korabeli kulturális élet prominensei vettek részt a konferencián, 
amely végeredményben a maga ellentmondásosságával, de síkra szállt a pol-
gári színház mellett, elvetette nem csak a tömegszínház, de a politikai pro-
pagandaszínház elképzelését is. Tény, hogy Olaszország-
ban a fasizmus idején is megmaradt a polgári dráma, sőt, 
rendkívüli népszerűségnek örvendtek például a magyar 
dráma képviselői. Miközben a politika egyre inkább be-
hatolt az emberek magánszférájába, maradt egy terület a 
politikán kívül, mely menedéket jelentett a mindennapok 
szűk, manipulált világa elől, s lényegében a rendszer elle-
nében is megőrízte a polgári értékeket. 

A terület állami támogatás iránti igényét Silvio 
d’Amico képviselte a legsikeresebben, a színház és sa-
ját érdekeit úgy próbálta érvényre juttatni, hogy a kul-
túrát ne sajátítsa ki a politika, azaz feltétel nélküli anya-
gi támogatást kért. (A szélsőséges sajtó fel is rótta ezt 
d’Amicónak és Pirandellónak.) Állami finanszírozást az 1935–36-tól a Silvio 
d’Amico igazgatásával megnyitott Színművészeti Akadémia kapott. Ez az in-
tézmény feltétlenül hozzájárult a továbbiakban a színész- és rendezőképzés-
hez, ha nem is volt átütően modern, de a korábbiakhoz képest mindenképpen 
jelentős előrelépést jelentett. Ez egyben azt is eredményezte, hogy még inkább 
előtérbe került a fasizmushoz szűkebb érdekei mentén csatlakozó, nagyon is 
polgár, a katolikus egyházi körökhöz közel álló Silvio d’Amico, aki mérsé-
kelten volt modern, viszont európai léptékű tájékozottsággal és nyitottsággal 
rendelkezett. 

Franz Werfel
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 Részben az általa vezetett Színházi Akadémiáról érkezett a II. világháború 
után kissé megkopott színház világába egy új generáció: rendezők, színészek. 
A drámaírók közül fiatalon jelen van már a Volta konferencián a harmincas 
években induló nemzedékből Ugo Betti vagy a katolikus amatőr színjátszás 

felől érkező, már a negyvenes évek elején publikáló Diego 
Fabbri (Bettiéhez hasonló, de az övénél elvontabb, kato-
likus morális per-drámák szerzője), s Pirandellóval még 
kapcsolatba kerül, alkot is közösen a fasizmus által nem 
vagy kevéssé támogatott dialektális színházból érkező, a 
konferenciáról hiányzó Eduardo de Filippo. 

A végeredményt tekintve Mussolini sem állandó ál-
lami színházat nem alapított, sem új színházépületeket 
nem építtetett. A konferencia eredménye máig vitatott. 
Világossá vált az olasz színház strukturális megújításá-
nak igénye, s kezdetét vette egyfajta igen lassú reform. 
A remélt állami támogatás, bár a következő években va-
lamelyest emelkedett, csekély mértékben és feltételekkel 
érkezett a társulatokhoz: a háború közeledtével egyre zár-
tabbá váló olasz kulturális életre jellemzően fokozódott 

az olasz szerzők műveinek hivatalos preferenciája. Egyre kevésbé jutottak el 
Olaszországba nagy európai rendezők, vendégjátékok, s az előadott külföldi 
drámák száma főleg az évtized végén egyre csökkent. Az 1938-as faji törvé-
nyek számos fontos szerzőt, színházi szakembert, fordítót, a Volta konferen-
cia generációjának jelentős tagjait távolították el a művészeti életből. Európa 
kultúrája tragikus fordulóponthoz közeledett. Sokuknak üldöztetésben volt 
részük, emigrációba, halálba kényszerültek.

Az állami színház létrejöttére Olaszországban 1947-ig kellett várni, az 
első állandó, államilag finanszírozott színház, a milánói Piccolo Teatro meg-
alakulásáig. Végül magyar szempontból is feltétlenül jelentős volt az 1934-
es Volta konferencia. Fiumei származású olasz diplomata ismerőse baráti 
ajánlása alapján meghívást kap Magyarországról a fiatal, nemzetközileg még 
ismeretlen Németh Antal a színházi világ nagyjait felvonultató konferenciá-
ra. Jelenlétét alaposan kihasználva, a résztvevők közül egyedül ő tart három 
előadást is. Felkészültségével kivívja a másik magyar résztvevő, az Olasz-
országban is megbecsült Herczeg Ferenc elismerését, aki a továbbiakban a 
Nemzeti Színház megürült igazgatói állására javasolja, sikerrel. A sors útjai 
kifürkészhetetlenek.

Németh Antal
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Ha 1934-ben lett volna egy jós a szervezők között, tragikus jövőről mesélt vol-
na. Egy generáció alkonyáról számolt volna be, s eltűnéséről néhány éven be-
lül: ki kora miatt, ki gyökerei elvesztése okán, mások a történelmi tragédiák, a 
holokauszt és a sztálini tisztogatások következtében. Némelyik színpadi újítás 
az évek során megkopik, de egy új generáció is feltűnik már a konferencián, 
ha nem is igen jut még szóhoz, melynek tagjai közül néhányan a következő 
években fontos szerepet kapnak.

Ismertek a történelmi események és a résztvevők életrajzai, de talán nem 
érdektelen a következő évek kulturális légkörének felvázolása érdekében egy-
két adatot felsorolnunk. A meghívottak közül néhányan már a konferencia 
időszakában készülnek az emigrációra, Franz Werfel, Stefan Zweig már fé-
lig elhagyta Ausztriát, Max Reinhardt, de Walter Gropius sem él már a náci 
Németországban. Az emigráció szinte mindegyikük számára nagyon nehéz, 
többük számára tragikus lesz. Úgy érzik, elveszítik kultúrájukat, nyelvüket, 
gyökereiket, nehezen fognak új, jelentős műveket alkotni.

A Foro Italico (korábban: Mussolini Fórum) utolsó felirata: „1943. július 25. a fasiszta rezsim vége”
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Pirandello 1936-ban halt meg. Végrendelete „arculcsapásként” hatott a 
rendszerre:

I. Hallgassanak a halálomról. Barátaim, ellenségeim felé az a kérés, hogy ne írjanak 
róla, egyáltalán ne is említsék az újságokban. Se gyászjelentés, se kondoleálás.

II. Halálom után ne öltöztessenek fel. Csavarjanak meztelenül lepedőbe. Se virág, se 
gyertya.

III. Harmadosztályú kocsi, a szegényeké. Dísztelenül. Senki ne kísérjen, se rokonok, se 
barátok. A kocsi, a kocsis, a ló, ennyi.

IV. Égessenek el. És a testem, amint elégett, szórasson szét. Semmi, még a hamu se 
akarom, hogy megmaradjon belőlem. Ha ez lehetetlen, vigyék a hamuval teli urnát 
Szicíliába, s falazzák egy durva kőbe egy mezőn Girgentiben, ahol születtem.737

A Franco-diktatúrában 1936-ban megölték Federico García Lorcát. K. H. Hilar 
1935-ben halt meg, D’Annunzio 1938-ban, akárcsak Ettore Romagnoli. Henry 
Kistemaeckers és William Butler Yeats 1939-ben halt meg, 1943-ban a nagy tá-
vollévő, a bátor és integráns személyiség, Roberto Bracco. Marinetti 1944-ben 
távozott az élők sorából. Számos szerzőt és a kultúra kiemelkedő személyisé-
geit üldözték, vagy mert zsidók voltak, vagy mert kommunisták, vagy egysze-
rűen mert a modernitást képviselték: németek, osztrákok, magyarok emigrál-
tak főleg Amerikába, a legtöbben az Egyesült Államokba. Kaiser, Kerr, Brecht, 
Bartók, Molnár, az ismert magyar drámaírók nagy része. Molnár, többekhez 
hasonlóan, nehezen viselte az emigrációt, annak ellenére, hogy továbbra is 
dolgozott, ha nem is tudta megismételni korábbi műveinek sikerét. Ő 1952-
ben halt meg New Yorkban. Sárközy Mátyás idézi Molnárról szóló kötetében 
Lengyel Menyhért el nem mondott, de méltó nekrológját:

Utolsó szavam a köszönet hozzád, Molnár Ferenc. Egy egész korszaknak voltál a ve-
zető alakja, amely […] az irodalom aranykora volt Magyarországon. De még ennél is 
sokkal több. Te törted át a korlátokat, te tetted ismertté és tiszteltté a magyar író nevét 
világszerte […] Hogy Magyarország szellemességet, irodalmat, művészetet jelent, azt 
a te színdarabjaid publicizálták világszerte […] Mindazt a szörnyűséget, amit az or-
szág vezetői elkövettek, enyhítette az ország megítélésében a te működésed. Soha el 
nem múló hálával tartoznak neked az írók, akiknek utat nyitottál […] Azt mondták, 
spórolós vagy – nálad bőkezűbben kevesen osztották adományaikat. Végül köszönöm 
én is azt a zavartalan barátságot, ami fél századon keresztül összekötött bennünket.738

A 30-as, 40-es években az Egyesült Államok világa eléggé távol volt az eu-
rópaitól. A Franz Werfel szövegkönyve alapján készült opera-oratórium, 

737 Luigi Pirandello, Saggi, poesie, scritti varii, szerk.: Manlio Lo Vecchio-Musti, Arnoldo Mondado-
ri Editore, Milano 1960, 1289.

738 Sárközi Mátyás: Színház az egész világ. Molnár Ferenc regényes élete. Liliom öt asszonya, Noran 
Kiadó, Budapest (2004), 2. átdolgozott kiadás, 2010, Lengyel Menyhért hagyatékából idézi az 
„El nem mondott beszéd Molnár felett” jelzésű papírlapot. 180–181.
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Kurt Weill zenéjére és Reinhardt rendezésében a Der Weg der Verheissung – Az 
örök út, amely a nácik zsidó- üldözésére hívta fel a figyelmet 1937-ben, bár 
a Broadwayn sikeres volt, kevéssé talált megértésre. Több jelentős európai 
művész, értelmiségi számára elviselhetetlen volt az emigráció. Stefan Zweig 
először New Yorkba, majd Brazíliába emigrált, ahol Petropolisban 1942-ben 
befejezte remekművét, A tegnap világát, a következő nap pedig második fele-
ségével együtt öngyilkos lett. Hasonlóan önkezével vetett véget életének Franz 
Werfel. Max Reinhardt időleges sikerei ellenére sem tudott elégedetten élni 
New Yorkban, ahol 1943-ban meghalt. 

A Szovjetunióban a Volta konferenciát követő években már véget vetettek 
a színházban, az irodalomban, a képzőművészetben s egyáltalán, bármely te-
rületen a művészi kísérleteknek. 1936-ban meghalt Gorkij; 1937-ben kivégezték 
Sergo Amaglobelit. Sztanyiszlavszkijt 1938-ban szívinfarktus vitte el. Ismere-
tes Mejerhold tragikus halála: a börtön, a rettenetes kínzás, s végül a kivég-
zés 1940-ben. Nyemirovics-Dancsenko 1943-ban szívinfarktusban halt meg. 
Tairov, akinek színházát keményen támadták, és arra kényszerítették, hogy 
beolvadjon a Realista Színházba, 1941-ben a Zsidó Antifasiszta Bizottság tagja 
lett, mely részt vett a harcokban, s amelynek vezetőit a háború után üldözték, 
többeket közülük megöltek. Tairovot esztétizmussal és formalizmussal vádol-
ták, 1949-ben felszámolták a színházát, agytumorban halt meg 1950-ben.739 

Az antifasiszta Jules Romains a háború alatt az Egyesült Államokba mene-
kült, s az Amerika Hangjában működött közre. 1946-ban a Francia Akadémia 
tagjává választották. A jobboldali konzervatív Paul Claudel nagy bátorsággal 
tiltakozott a faji üldözések ellen a Vichy kormánynál és üdvözölte Charles De 
Gaulle tábornokot. 1955-ben halt meg. Benjamin Crémieux, Proust első ko-
moly méltatója, akinek Pirandello és az olasz irodalom oly sokat köszönhetett, 
s méltatlanul hiányzott a Volta konferenciáról, a Vichy kormány idején zsidó 
felmenői miatt is tiltakozott a faji törvények ellen, részt vett az ellenállásban, 
1943-ban elfogták és Buchenwaldba deportálták, ahol elpusztult. 

Magyarországon Németh Antal a II. világháború után súlyos árat fizetett, 
amiért a Nemzeti Színház igazgatója lehetett. Mellőzték, 1945–56 között nem 
rendezhetett, később is csak vidéki színházakban, végül a Széchényi Könyv-
tárban dolgozott. 1968-ban érte a halál. Herczeg Ferenc, a Horthy korszak ün-
nepelt írója naplójában, leveleiben mély megrendüléssel írt a holokausztban 
elpusztított kollégákról, a II. világháború rettenetéről. Utolsó éveiben elszige-
telten élt, 1954-ben halt meg.

Bontempelli a II. világháború alatt közeledett az ellenálláshoz, utána a Népi 
Front képviselőjeként parlamenti helyet szerzett, azonban egy törvény alapján 
– mely az iskolai tankönyvek és szöveggyűjtemények összeállítóira voatkozott, 

739 IMDb Mini Biography By: Steve Shelokhonov http://www.imdb.com/name/nm0846864/bio 
Utolsó konzultáció: 2014. 06. 30.
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akik a fasizmus idején „propagandát” folytattak, azaz közöltek „fasiszta” szer-
zőt – kizárták a parlamentből. Ellenségei elérték, hogy a fasizmus alatt hasz-
nálatos antológia szerkesztőjeként megsemmisítsék megválasztását. Az író a 
közéletből való kizárásába belerokkant, élete utolsó éveit betegen töltötte. Egy 
másik törvény alapján, mely viszont nem zárta ki a pozíciókból a fasizmus ide-
jén hivatalt viselőket, Nicola De Pirro 1957-ig, nyugdíjazásáig fontos miniszté-
riumi tisztviselő maradt. Ciocca a háború utolsó időszakában csatlakozott az 
ellenálláshoz. A háború után továbbra is gyakorolta mérnöki pályáját.

Walter Gropius740 nagyon sikeresen folytatta pályáját az emigrációban: 
angliai évei után 1937-ben meghívást kapott a Harvard Egyetemre (Graduate 
School of Design), a következő évben már az intézet igazgatója lett. Kollégá-
ival, a Bauhaus egykori tanáraival és diákjaival együtt az Egyesült Államok 
modern építészetének és formatervezésének vezető alakjai lettek. Jól ismert 
közülük Moholy-Nagy László és Gropius kedves egykori diákja s kollégája, 
Breuer Marcell is. 

Silvio d’Amico a háború után töretlenül folytatta megkezdett pályáját. A kor 
legjobb olasz szakemberei közreműködésével létrehozta az azóta is alapműként 
számontartott tíz kötetes színházi nagylexikont, az Enciclopedia dello Spettacolót.741 
Megbecsülését jelzi, hogy 1955-ben, halálakor Rómában megkondultak a haran-
gok, a színházak pedig zárva maradtak. Milánóban, Torinóban és Bolognában 
az előadásokat szünettel szakították meg, hogy megemlékezzenek róla.742

A harmincas évek végén, majd Olaszország hadba lépése után az egyre 
erőteljesebben bezáruló olasz színházi életben tovább erősödött a politikai 
kontroll. Némelykor ennek ellenére is előfordultak jelentős művészi esemé-
nyek, ilyen volt 1942-ben Bartók Bélától A csodálatos mandarin bemutatója a 
Milánói Scalában. A koreográfus és a főszereplő Millos Aurél, a díszlet- és 
jelmeztervező Enrico Prampolini volt. A zenekart Ferencsik János vezényel-
te. A szövegkönyv szerzője az Olaszországban is jól ismert Lengyel Menyhért 
volt.743 Milloss Aurél a következő évtizedekben az olasz balett nagymestere lett, 
rendkívül elismert művész. Visszaemlékezése szerint: „[...] első alkalommal 
alkalmazhattam koreográfiai elképzeléseimet. Ráadásul egy kortárs zeneszer-
ző műve, aki hazám fia, s aki az akkori félfasiszta Magyarországon tiltott volt. 
És a Scalában!”744 Bartók ekkor már az Egyesült Államokban élt emigrációban. 
Magyarországon már csak halála után mutatták be A csodálatos mandarint.

740 1883–1969
741 Casa Editrice Le Maschere, id. mű.
742 Id. mű, vol. IV. Az Accademia d’arte drammatica, a Színművészeti Akadémia az ő nevét viseli.
743 1937-ben az Egyesült Államokba emigrált és fényes karriert futott be Hollywoodban, majd a 

’60-as években Rómában élt. L. Életem könyve, Gondolat Könyvkiadó, Budapest 1988, Antonella 
Ottai, Eastern, id. mű, 337–338.

744 A. Milloss, Il mandarino meraviglioso, in: AA. VV., Teatro contemporaneo diretto da Mario Verdone, 
7, Lucarini, Roma 1989, 36. A lány szerepét Attilia Radice táncolta.



XII. LUIGI PIRANDELLO ÚTJA

Néhány évvel ezelőtt a család a római Pirandello központnak adományozta 
az író akadémikusi egyenruháját.745 Elgondolkodtató, vajon Pirandello milyen 
érzésekkel viselte: örömmel, közönnyel, esetleg kellemetlen volt számára?

A fiatal Pirandello csak néhány évvel Olaszország létrejötte után született 
(az egyesítés 1861-ben történt, az író 1867-ben jött a világra, a Pápai Államhoz 
tartozó Róma 1870-ben lett az Olasz Király-
ság része s főváros). Pirandello Szicíliából, 
az új államhoz ambivalens módon tartozó 
szigetről, garibaldista hagyományokkal ren-
delkező családból indult. Korán elhagyta a 
szigetet, s Rómába ment egyetemre, de kö-
tődéseit szülőhelyéhez egész életében meg-
őrizte. Rebellis szelleme miatt összeveszett 
nagytekintélyű latin professzorával (kijaví-
totta annak egy hibáját), aki a Római Egye-
tem dékánja is volt, így kicsapták. Egy másik 
tanára tanácsára Bonnban folytatta és fejezte 
be nyelvészeti tanulmányait. Goethét fordí-
totta olaszra, ekkoriban a német romantika 
hatására verseket írt. Rómába való visszatér-
tekor a verizmus nagy alakja, Luigi Capuana 
köréhez csatlakozott, rá magára is hatással 
volt a Giovanni Verga és több más szicíliai 
író által képviselt olasz-szicíliai naturaliz-
mus, a verizmus. Ez a hatás elbeszélésein, 
korai regényein egyaránt érezhető. 

Pirandello novelláinak száma mintegy 
kétszázötven, míg színdarabjai katalógusában 43 művet tartanak számon.746 
A novellák, ellentétben a dráma késői megjelenésével, az író egész működését 
végigkísérik. Sok közülük Szicíliában játszódik; egyesek valamivel cselekmé-
nyesebbek, anekdotikusabbak, mások elvontabbak, a cselekmény, a szereplők 
ábrázolása háttérbe szorul, némelyik késői munkája egyenesen szürrealiszti-
kus elemekkel bővül. Más a helyzet a regényekkel: ezek a korai művektől a 

745 Istituto di Studi Pirandelliani e sul Teatro Contemporaneo, mely a Via Antonio Bosióban talál-
ható, az író egykori római lakásában.

746 Az Alessandro d’Amico szerkesztésében megjelent kritikai kiadás a megsemmisült művek cí-
meit is közli, amennyiben az adataik fenn maradtak. L. Pirandello: Maschere nude, id. mű. 

Pirandello diktál Pirandellónak  
a Quando si è qualcuno egyik jelenetében. 
(Fotómontázs a ”Scenario” c. lapból)
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húszas évek második feléig kísérik el a szerzőt, aki egyre-másra vissza akarna 
térni a regényhez, miközben mégis drámákat ír. Hadifogoly fiához, Stefano 
Pirandellóhoz írott levelének tanúsága szerint eredetileg a Hat szereplőt is re-
génynek szánta:

Már új dolgokkal van tele a fejem. Sok novellával… És egy nagyon-nagyon szomorú 
furcsaság: Hat szereplő szerzőt keres – egy megírandó regény. Talán megérted. Hat sze-
replő, akik egy rettenetes dráma részesei, s megszállottan járnak a nyomomban, hogy 
szerkesszem őket regénnyé, én hallani sem akarok róla, azt mondom, hogy értelmet-
len, nem érdekelnek, semmi sem érdekel, ők pedig az összes sebüket kitárják felém, én 
meg elzavarom őket – és végül a megírandó regény egyszerre készen van.747

Pirandello már korán publikálni kezdte esztétikai valamint az életről, a vi-
lágról vallott nézeteit, ezeket elsősorban tanári munkája részeként, az elő-
léptetéséhez szükséges pályázatokhoz készítette, lényegében egész pályafu-
tása során hasonló kérdésekre kereste a válaszokat. Az őt ért hatások között 
feltétlenül említést érdemel a posztromantika, a neohegelianizmus, illetve 
a kor pozitivista gondolkodása. Első fontosabb munkája ezen a területen a 
Napjaink művészete és tudata (Arte e coscienza d’oggi, 1893). Egyik kritikusa a 
pirandellói hősöket a szerző elméleti írásaiban kifejtett világképével szink-
ronban báb-ember-mártíroknak nevezi.748 Pirandello első regénye, A kitaszított 
(L’esclusa, 1901) a novellákhoz hasonlóan erőteljesen magán viseli a verizmus 
hatását. Ars poeticájaként is felfogható A humor (L’umorismo) című tanulmá-
nya (1908), melyben „humoristának” nevezi magát. Pirandello a humor alatt 
egyfajta filozofikus kétkedést ért, mely a dolgok állandó megkérdőjelezésé-
ben nyilvánul meg. A kétkedésből, az állandó mélyebb megértés, magyarázat 
igényéből következik a művek „felszabdaltsága”, „töredékessége”, a cselek-
mény linearitásának felbomlása. Ez a prózánál a történetközpontúságnak, a 
drámában a cselekményközpontúságnak háttérbe szorulását hozza magával. 
Humoron a dolgok torz mivoltának tudatosítását érti a szerző, ezért a hatás 
nem felszabadult nevetésben, hanem szomorú kételkedésben jelentkezik. En-
nek kapcsán felidézhetjük a kor két nagyhatású munkáját: Henri Bergson: A 
nevetés című művét (1900), illetve Sigmund Freud: A vicc című tanulmányát 
(1905), bár eléggé valószínűtlen, hogy Pirandello akár egyiket, akár másikat 
olvasta volna – de bármennyire is más kultúrkörben mozgott, bizonyos át-
fedések mégis adódtak. A szerepelméletek a szociológiában is megjelentek, 
bár Pirandello feltételezhetően Georg Simmel munkásságát sem ismerte.749 

747 „Stefanuccio mio”, Roma, 23. VII. 1917, in: Il figlio prigioniero. Carteggio tra Luigi e Stefano Piran-
dello durante la guerra 1915–1918, Mondadori, Milano 2005, 214–215. 

748 G. Giudice: Luigi Pirandello, id. mű, 159.
749 Georg Simmel: Válogatott társadalomelméleti tanulmányok, összeáll. és a bev. tan. írta Somlai Pé-

ter, ford. Berényi Gábor, Gondolat, Budapest, 1973, újra közreadva 2001.
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A széleskörű nemzetközi hatások, ráérzések között még Nyikolaj Jevreinov 
elmélete is megemlíthető, mely szerint a színház olyannyira az élet formája, 
hogy még az állatok is szerepeket játszanak.750 

Az írás lényegét Pirandello abban látja, hogy az író közvetíti a dolgokban 
s a dolgok között lévő ellentmondásokat; rokonaiként Swiftet, Cervantest, sőt 
Giordano Brunót, Laurence Sterne-t, Manzonit, Heinét tekinti. E módszer for-
mai következményének a művek szétszabdaltságát, a rendkívüli hősök hiányát 
látja. A pirandellói humor tehát filozofikus antitézis, az ellentét érzése, minden 
megkérdőjelezése, s mint ilyen, teljességgel nélkülözi a derűt, a felszabadult 
nevetést, a könnyed tréfát, helyettük szemlélődést, az író moralizáló attitűdjét 
jelenti. Pirandello ezt az „ellentét érzetét” tekinti a humor elméleti alapjának, 
mely az élet állandó mozgása s a tudat merev formái között jön létre. 

Ebből a teljes relativizmusból vezeti le az író a szerepjáték, az illúziók 
szükségességét, azokat a problematikákat, melyek egész munkásságát végig-
kísérik, s amelyek már az 1904-ben kiadott Mattia Pascal két élete című regénye 
központi magvát is adják. Az esszészerű, de a kalandot sem nélkülöző regény 
a szabadság kereséséről, ugyanakkor az egyéni választások lehetetlenségé-
ről, a levethetetlen álarcról megelőlegezi a későbbi pirandellói problematikát, 
mely a színművekben fog kiteljesedni.

Egyetlen dolog szomorú kedveseim: átlátni a játékon. Úgy értem, annak a tréfáskedvű 
démonnak a játékán, aki mindegyikünkben megvan, és avval szórakozik, hogy kívül-
ről ábrázol bennünket, valóságnak mutatja azt, amiről nem sokkal később ő maga ál-
lítja, hogy illúzió, kigúnyolva bennünket azért a szomorúságért, amit okozott nekünk, 
és azért is – mint például az én esetemben –, mert nem tudtuk illúziókba ringatni 
magunkat, mivel ezeken az illúziókon kívül nincs más valóság. Nos, tehát ne panasz-
kodjatok! Szomorkodjatok és kínozzátok magatokat, anélkül, hogy arra gondolnátok, 
mindez nem vezet sehová. Ha nem vezet sehová, ez annak a jele, hogy nem is kell ve-
zetnie sehová, hiábavaló megoldást keresni. Élni kell, azaz áltatni magunkat, engedni, 
hogy játsszon velünk e tréfás démon, amíg csak el nem fárad; és arra gondolni, hogy 
minden elmúlik.751 

Mondja Don Cosmo, az Öregek és fiatalok (1908) című regény kulcsszereplő-
je, melynek hosszú filozofikus monológjai a későbbi drámák monológjainak 
előképei. Az álarc szükségessége, levethetetlensége a szerepekből következik, 
melyek mögött a végletekig vitt relativitás következtében nincs semmi, csak 
az üresség. Az álarc biztosítja ugyan a személyiség integritását, a pirandellói 
világszemlélet azonban mégis elutasítaná a viselését. 

750 L. Pirandello: Illusztrátorok színészek, fordítók (1907) tanulmányában hivatkozik Jevreinovra. 
Magyarul l. Próféták könyve. A teatralitás dicsérete. Orosz színházelméletek a XX. század elején, 
„Színháztudományi Szemle” 36. Vál., szerk., bevezető: Tompa Andrea, Országos Színháztör-
téneti Múzeum és Intézet, Budapest 2006.

751 Ford.: Bíró Sándor, Dante Kiadó 1942, 69.

XII. LUIGI PIRANDELLO ÚTJA



XII. LUIGI PIRANDELLO ÚTJA286

Az Öregek és fiatalok Pirandello egyetlen történelmi témájú regénye. Az író 
saját családi legendáit, élményanyagát, társadalmi tapasztalatát dolgozza fel 
benne. A regény fokalizációja végeredményben meglehetősen konzervatív, 
hiszen egy elvont ideálképpel, a Risorgimento, majd az egyesítés mítoszá-
val szembesíti a korruptnak, középszerűnek, ügyeskedőnek láttatott jelen-
beli Olaszországot – az idősebb nemzedék patriotizmusával szegezi szembe 
a fiatalok ürességét, azaz a kapitalizálódó Olaszországot a maga gazdasági 
problémáival, korrupciójával. A Fasci mozgalom kapcsán egyetlen társadal-
mi osztály, réteg, sem a polgárság, sem a szicíliai feudális vezető réteg, sem 
a „nép” nem tud reményteli perspektívát felmutatni.752 A regény szerkezete, 
mint egyik kritikusa rámutatott, pontosan a kudarc élményére van kihegyez-
ve: a Fasci mozgalom előkészítését majd bukását jeleníti meg, s a körkörös 
struktúrának köszönhetően a kezdet és a hanyatlás különleges hangsúlyt 
kap benne. 

Pirandello ugyan már gyermekkorától kezdve írt színdarabokat (az elsőt 
még 1878-ban, 11 éves korában), s a következő évtizedekben is sokat kísérle-
tezett, ezek a művek azonban elvesztek, illetve saját maga semmisítette meg 
őket. Pirandello 40 éves elmúlt, amikor az 1910-es években elkezd a színház-
nak dolgozni. Sok elméleti indoklást talált erre az irodalomkritika, s fiatal ku-
tatóként alkalmam volt Pirandello unokavejét is megkérdezni erről. A kérdé-
semre, vajon miért kezdett a próza mellett és helyett (eleinte döntően prózai 
műveit átdolgozva) színdarabokat írni, Alessandro D’Amico lakonikusan eny-
nyit válaszolt: a pénz miatt. Az állandó anyagi gondokkal küzdő írónak nem 
voltak jelentéktelenek ezek a meggondolások, mivel a színház lényegesen job-
ban fizetett, mint a prózairodalom. Külön érdekesség, hogy mire legfontosabb 
színpadi művei megjelennek, már kiadta lényegesebb esztétikai tanulmányait: 
a Beszélt cselekvésen kívül (1899), az Illusztrátorok, színészek, fordítók (Illustratori, 
attori, traduttori) s a A humor (L’umorismo) című munkáit. Lényegében ez utób-
biakkal párhuzamosan keletkezik a két rövidebb tanulmánya, melyeket a Hat 
szereplő szerzőt keres című drámában használt fel 1921-ben.753 Levelezéséből is 
világossá válik, hogy az író nem sokra tartja a drámát – bármennyire is el-
lenséges kettejük viszonya, talán ebben követi a kor olasz fősodrát képviselő 
esztéta, Benedetto Croce véleményét.754 Elutasítja viszont a Croce által kiemelt 
verses dráma műfaját, melyet Croce előtérbe helyez a dráma műfaján belül, il-
letve D’Annunzio retorikáját, egyben a verses dráma leghíresebb kortárs olasz 

752 A mozgalom 1892-ben alakult a szicíliai munkáskongresszus alkalmával, szocialista szelle-
miségű vezetőihez kézművesek, kereskedők, parasztok, napszámosok csatlakoztak: jelentős 
mozgalommá vált, amelyet azonban rövidesen keményen levertek.

753 Tragedia di un personaggio, 1905, Colloqui con i personaggi, 1911. 
754 L. Fried Ilona: Croce és Pirandello, in: „Benedetto Croce 50 anni dopo”, szerk.: Krisztina Fontanini, 

János Kelemen, József Takács, Aquincum Kiadó, Budapest, 2004, 465–475. 
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művelőjének a munkáit. (Nem idegen a műfaj a korabeli európai drámában 
sem, elég, ha Thomas Stearns Eliotra gondolunk.) 

Az elmélet készen van, fog ugyan valamelyest még módosulni, Pirandello 
„vonzása és elutasítása” a dráma irányában azonban lényegében már kiala-
kult. Előbb készült el a koncepció, jóval később a művek.755 Diego Fabbri, maga 
is neves drámaíró, Pirandellóról szólva úgy vélte, a „hajánál fogva ráncigálták 
a színházhoz”, ahol világhíres lett.756 A szerzőnek ez az ambivalens kapcsolata 
a drámával, illetve a színházzal végigkíséri munkásságát – talán éppen ebből 
adódnak legsikeresebb művei, ugyanakkor elvi síkon nem egyszer meglepő 
véleményeket eredményez. Az 1907-es Illusztrátorok, színészek, fordítók című 
tanulmány végkicsengése, mely szerint a színház nem lehet művészeti forma, 
a szerző alapvető meggyőződéséből fakad, s több darabjában is visszaköszön 
– ennek a gondolatmenetnek a folytatását láttuk a Volta konferencián is. 

A Hat szereplő szerzőt keres éppen arra a paradoxonra épül, hogy a színészek 
nem lehetnek képesek a szerző művének egzisztenciális lényegét megjeleníte-
ni, a színészek fizikai valósága nem érhet fel a művészet állandóságához.757 A 
Hat szereplő az 1907-es tanulmány illusztrációjaként is felfogható.758 Pirandel-
lo ellentmondásos személyisége tükröződik művészetében is: miközben nem 
egy darabja a modern színjátszás, a színházi újítások révén válik híressé, el-
méleti síkon megmarad, mint a Volta konferencia előkészítéséből, ott tartott 
ünnepi beszédéből is kiderül, a naturalista és a szimbolista dráma irodalomel-
vűségénél. A színészi teljesítményeket annyiban értékeli, amennyiben megva-
lósítják a dráma szerzőjének alkotását, s a színházat a drámaíró privilegizált 
hazájának tekinti. A színésztől, sok kortársához hasonlóan, a drámai szöveg 
hű tolmácsolását kérte számon, annak ellenére, hogy ő maga nem csupán drá-
maíró, hanem színházszervező, társulatvezető, lényegében rendező is lett. A 
visszaemlékezések szerint sokszor s nagy beleéléssel olvasta fel barátainak 
műveit. A szereplőktől szövegének, elképzeléseinek hűséges tolmácsolását 
követelte, szinte zsarnok módjára uralta őket – nem véletlen, hogy aprólékos 
precizitással, éppenséggel a naturalista előadásmódra jellemzően készíti elő 
darabjait: a szerzői utasítások megpróbálják minél gondosabban behatárolni 
a színész, sőt, ha lenne ilyen, a rendező munkáját.759 Lényegében ezt a felfo-

755 Mario Baratto: Gli „scritti teatrali” di Pirandello, in: Tutto Pirandello. Poesie, saggi, romanzi, novelle, 
teatro, Edizioni del Centro Nazionale di Studi Pirandelliani, Agrigento 1986, 170–171.

756 Idézi M. Baratto, ivi, 171.
757 Ford.: Füsi József, in: Pirandello: Színművek, id. mű.
758 C. Vicentini, Il problema del teatro, id. mű, 183. Vicentini arra is felhívja a figyelmet, hogy Piran-

dello 1925-ben Párizsban, nagy színházi sikereinek színhelyén megismétli korábbi elméleteit, 
s bizonyára némi megrökönyödést vált ki velük.

759 Wanda Capodaglio: Prima rappresentazione a Roma di Enrico IV, ed ultimi incontri, in: Atti del 
Congresso Internazionale, id. mű, 899–901.
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gást közvetítik a „szereplők” látogatásai, a Hat szereplő novellaelőzményei.760 
A műalkotás a természeti alkotás kitágítása lenne, mellyel szemben a bennün-
ket körülvevő valóság „csonka, rendezetlen, tökéletlen.”761 Éppen ezért a mű-
vésznek a természet alkotását kell folytatnia, az „emberi szellem arra szolgál, 
hogy egy felsőbbrendű valóságot hozzon létre, amely harmonikus, tökéletes 
és halhatatlan.”762 Az alkotás folyamatában a mű a szerző lelkéből fakad, s 
a szerzőnek nem szabad saját akaratát rákényszerítenie. A paradoxon, mely 
Pirandello művészetében oly gyakori, a helyzetre is jellemző – miként arra az 
esztéta rámutat –: a drámaíró önmagát meghaladva lesz elismert, miközben 
maga nem igazán hisz a színházban.

Pirandello feltehetőleg jól ismerte a szicíliai színház nagyszerű hagyo-
mányát is, a különös bábjátékokat, a „pupi”-t, melyek átalakulva, de olykor 
nyomon követhetőek műveiben, elsősorban A hegyek óriásaiban, de nem ki-
zárt a Hat szereplő szerzőt keres különös, szürrealisztikus Madama Pace jele-
netének ilyen vonatkozása sem. Az elmúlt évek kutatásaiban hangsúlyt kap-
tak Pirandello műveinek egyes ezoterikus vonásai is, melyek, a korábbiakkal 
kiegészülve több nehezen értelmezhető kérdést megmagyaráznak – így pél-
dául Madama Pace jelenését a Hat szereplő szerzőt keresben vagy éppenséggel 
A hegyek óriásainak Elátkozottak szerepeit. Az ezotéria, az okkultizmus a kor 
kultúrájának integráns része, Pirandello nagy mestere, Luigi Capuana is lá-
togatott spiritiszta szeánszokat, ilyenek szerepelnek Pirandello Mattia Pascal 
két élete című regényében is, mely néhány korábbi utalása folytatásaként a té-
mához való visszatérést is jelenti. (Az ezotéria, a spiritizmus a későbbiekben 
például a fasizmus eszméiben is nyomon követhető: egyik „tudományukat” 
„fasiszta misztikának” hívták, s egyik ideológusuk, a rasszista Julius Evola az 
ezotériának is ismert és elismert teoretikusa.)

A Hat szereplő szerzőt keres hűen tükrözi Pirandello meghasonlottságát: a 
színház az irodalmi műtől függ, az irodalmi műnek színpadi anyaggá kellene 
válnia, a színház nem képes a művet úgy színpadra állítani, hogy ne semmi-
sítené meg annak művészi mibenlétét – ebből a három motívumból építkezik 
a dráma.763 A bizonyosságok, köztük a dráma, a színház bizonyosságainak 
megkérdőjelezésével Pirandello a kor modern irodalmának, színházának ér-
zékeny kérdéseit veti fel. Regényei közül a Mattia Pascal két élete, mely mind 
a mai napig a közönség és a kritika kegyeit élvezi, a nagy drámai művek 

760 Vicentini a szereplők reprezentációjában Goethe, Capuana, Séailles hatását fedezi fel. Il 
problema del teatro, id. mű, 189. Újabban a kritika a Capuana által is némileg követett ezotéria 
megnyilvánulásait is kiemeli, l. Simona Cigliana: Letteratura, spiritualismo, occultismo tra le due 
guerre, in: Esoterismo e fascismo. Storia, interpretazioni, documenti, szerk.: Gianfranco de Turris, 
Edizioni Mediterranee, Roma 2006, 205. 

761 Vicentini, Il problema del teatro, id. mű, 189.
762 Ivi.
763 Ivi, 190.
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előkészítéseként is felfogható. Az 1904-es, antiregénynek is tekinthető műben 
a hamleti hőstől a modern bábfiguráig vezető út képe mintegy megelőlegezi a 
több mint tíz évvel későbbi pirandellói groteszk drámát, majd a húszas évek 
nagy drámáinak metateatralitását – a „színház a színházban” szerkezetet:

„Az egész különbség, Meis úr, az antik és a modern tragédia között, higy-
gye el, ennyiből áll: lyuk támad a papírégen.”764 A színpadi illúzió szertefosz-
lik, marad a modern bizonytalanság, a relativitás.

A pirandellói világkép alakulását jól szemlélteti a sokat idézett önéletrajz 
kezdete:

Tehát a Káosz fia vagyok, és nem képletesen, hanem valóságosan, mivel olyan vidéken 
születtem, amelyet – minthogy egy kusza erdő mellett fekszik – Girgenti lakosai dia-
lektusban Cavusunak neveztek el. Ide menekült családom 1867-ben a szörnyű kolera 
elől, mely kegyetlenül tombolt Szicíliában.765

A felnőtt Pirandello térben ugyan eltávolodott szülőhelyétől, életének, pályá-
jának legfőbb színtere Róma lett, s a húszas évek végétől rengeteget utazott 
szerte a világban, de a szicíliai gyökerek mindvégig megmaradnak munkás-
ságában, és családjával is vissza-visszatért Agrigentóba: a helybeli legenda 
szerint olyankor sokat beszélgetett az emberekkel, akik később novelláiban, 
regényeiben visszontláthatták meséiket, anekdotáikat.

Pirandello és Róma

Az egyesítés utáni Róma, mely németországi tanulmányai befejezése után a 
szicíliai író otthona, egy meglehetősen provinciális városból, a pápai állam 
székhelyéből lett az új Olaszország fővárosává, eközben kezd modern nagy-
várossá válni.

Nagy változások kora ez, nem kevés zökkenővel, politikai és társadalmi el-
lentmondással, Róma lakosságának növekedésével (Pirandellóhoz hasonlóan 
sok délről érkező bevándorlóval), a gazdasági és politikai élet állandó alakulá-
sával, ellentmondásaival. Az egyesítéskor a lakosság még mintegy 75%-a nem 
képes az állam nyelvén írni-olvasni. A várost egyre gazdagodó kulturális élet, 
frissen induló lapok jellemzik, s olyan irodalmárok is fémjelzik, mint a szoci-
alista gondolkodású Edmondo De Amicis, a generációk nevelésére hivatott A 

764 Pirandello: Mattia Pascal két élete, újabb kiadása, fordította: Déry Tibor, Európa Könyvkiadó, 
Budapest, 1961, 159–160.

765 L. Frammento d’autobiografia, 1893, „Nuova Antologia” 1933. június 16.
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szív (Cuore) című regény szerzője vagy a dekadencia mellett a nacionalizmus 
híres képviselője, Gabriele D’Annunzio. A húszas évekre a századelőn nagy 
nemzetközi hírnévnek örvendő nápolyi Roberto Bracco pszichologizáló, eny-
hén szocialisztikus drámája eltűnt. A színpadokon a francia komédiák hódí-
tanak, valamint G. B. Shaw, de a húszas évektől nagy népszerűségnek örven-
denek a magyar szerzők is, közülük is kiemelkedik Molnár Ferenc. A húszas 
években még kedvelt műfaj az operett, Olaszországban Kálmán Imre és Lehár 
Ferenc is otthon van.

Pirandello különös módon összegzi és használja fel korának irodalmi, kul-
turális kánonjait, ugyanakkor nagyon sajátos módon elő is készíti ezek váltá-
sait, megújulását, a modern dráma útját. Bár kora szellemi, irodalmi, politikai 
diskurzusai, irányzatai közül többhöz is kapcsolódik, közvetlenül mégis ke-
véshez kötődik. Véleményei gyakran ellentmondásosak, Giosué Carduccinak, 
a kor ünnepelt költőjének a kozmopolitizmusról szóló vitacikkéhez írott hoz-
zászólása támpontot adhat az agrigentói szerző nézeteinek jobb megértéséhez:

Nagy dolog az emberiség, és mindenképpen szép dolog, ha az európai irodalmak testvé-
ri gyülekezetet alakítanak; azonban e cél érdekében, azért, hogy erre az ölelésre érdeme-
sek legyünk, a nemzeti érzelmet sem kell elvetnünk, nem kell libériát vagy az udvaron-
cok álarcát öltenünk. Követjük mestereink tradícióit: Vergiliust, Dantét, Petrarcát, akik 
megtalálták a modern művészetet és a modern világot. Ezt a hagyományt kell tovább 
tágítva folytatnunk, anélkül, hogy bárkinek rabszolgájává vagy majmává válnánk.766

A szicíliai társulatok

Pirandello római letelepedésének kezdetén elsősorban szicíliai írókkal, újság-
írókkal, színházi emberekkel barátkozik, az ő társaságukban mozog ottho-
nosan. Első előadásra kerülő darabjait szicíliai társulatok felkérésére a tízes 
években írta, szicíliai dialektusban. Mint mondta, a dialektus „felelt meg leg-
jobban a szereplők egyéniségének.” Nem csak a nyelv, hanem a komédiák 
helyszíne, témája is Szicíliával, a „vidékkel” kapcsolatosak. A „fiatal” dráma-
író már negyvenes éveiben jár, az írásra anyagi okokból is nagy szüksége van. 
Felesége egyre súlyosbodó elmebaja még 1904-ben kezdődött, amikor Maria 
Antonietta Portulano hozománya is odalett a családi kénbánya tönkremenete-
lekor. Pirandello tanári fizetéséből és a jogdíjaiból éltek immár három gyerme-
kükkel, Stefanóval, Liettával és Faustóval. 

766 Idézi C. Vicentini: Il problema del teatro, id. mű, 89, hivatkozással Pirandello, Opere, XII. 511, L. 
Russo, Carducci critico, in: Critica letteraria contemporanea, 20, 26–28, ill. L. Anceschi, Le poetiche 
del novecento in Italia, sezione II. 4. munkáira.
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Pirandello jól ismerte kora színházát, a társulatokat, amelyek színre vitték 
műveit, a szerepköröket, a főszereplőket, akik alakjait megformálták, konzul-
tált is velük, s „testre szabott” szerepeket tudott írni, odafigyelve a színház 
igényeire. Számos darabja novellaelőzmény alapján készült, így például a 
Magyarországon is játszott A korsó (‘A giarra, La giara, 1916) című is.767 Nem 
egyedülálló jelenség ez, például a verizmus nagy mestere, Verga is alkalma-
zott elbeszéléseket színpadra (sőt operának), például a Parasztbecsületet is. A 
korsó című egyfelvonásos (valójában a giara a darabban olyan terrakotta tároló 
edény, melyben a begyűjtött olivabogyókat tartják) szicíliai népi komédia, a 
kor paraszti társadalmának tréfás bemutatása, melyből azonban nem hiányoz-
nak a helyi hiedelmekre, mítoszokra való utalások sem.

Ennek a korai drámaírói korszaknak érdekes darabja a Liolà (1916) című 
„falusi komédia”.768 A darabban a klasszikus komédia fiatal–szegény és öreg–
gazdag ellentéte, a szegény–termékeny fiatalember és a gazdag–terméketlen 
öregember alakja köszön vissza. A főhős vidám parasztfiú, Liolà egyfajta 
mítikus életerő, termékenység megtestesítője, a gazdag, öreg és impotens Zio 
Simonéval szemben. (A dionüszoszi mítoszok miért is ne leltek volna otthon-
ra Agrigentóban, az egykori Akragrasban, a görög templomok ma is festői 
maradványainak földjén.) Felszabadultságával, játékosságával, életörömével 
a darab egyedülálló Pirandello művei között, ezért is tartotta nagyra színházi 
kritikáiban Antonio Gramsci ezt a darabot.769 A főszereplő szabadságvágya, 
életszeretete, a víz, a napfény, a szél szimbolikus jelentése mitikus értelme-
zéseket is lehetővé tesz. Liolà termékenysége egyszerre konkrét, szituációba 
ágyazott és jelképes: gyermekekkel ajándékozza meg a falu lányait. Van is be-
lőlük „egy falka”, összetartozásukat főleg csoportos megjelenéseik, mozgásuk 
jelzi. A darab lényeges motívuma a természet, a természeti jelenségek vissza-
visszatérései, a körforgás. Az ismétlődések a darab szerkezetében is jelen van-
nak. A paraszti társadalomra jellemzően a fontos események az egyes évsza- 
kok termény-betakarításaihoz kötődnek. Az első felvonás mandulaszüret, a 
harmadik szőlőszüret, az elsőben is terhes a falu egyik lánya, Tuzza, a harma-
dikban is egy másik, Mita. A főhős Liolà utal a társadalmi igazságtalanságokra 
is, az egyenlőtlenségekre (bizonyára ez is hozzájárult Gramsci rokonszenv-
éhez), ám ezeket a problémákat azonnal el is hessegeti. A Liolà által képviselt 
idill független a mindennapoktól. Ehhez a mítikus világhoz tér vissza Piran-
dello többek között késői drámáiban, a „mítoszok”-ban a húszas évek végén, a 

767 A korsó, ford. Barna Imre, in: L. Pirandello: Színművek, id. mű. Az azonos című novella 1909-ből 
való. A dráma dialektusban 1916-ban, a szerző olasz fordításában 1925-ben jelent meg, l. L. 
Pirandello: Maschere nude. id. mű.

768 Előzménye: Mattia Pascal két élete IV. fejezet, A légy című novella (La mosca, 1904, L. Pirandello: 
Az álom valósága, Noran, Budapest 2007, ford.: Lukácsi Margit, 85–96.).

769 Letteratura e vita nazionale, Giulio Einaudi Editore, Milano 1950, 283–284.
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harmincas években, azonban már a Liolà derűje nélkül – a társadalom negatív 
hatásainak kivédése akkorra már a meseszerű, mítikus világban is lehetetlen.

A groteszktől a paraboláig

A népi komédiák a tízes évek végére megváltoznak: tematikájukban fontossá 
válik a szerelmi háromszög, a féltékenység, és paradox helyzetek adódnak 
bennük. A színhelyek áttevődnek a kisvárosba, a polgári szalonba: kezdetét 
veszi az a filozofáló dráma, mely a naturalista „jól megcsinált” darab cselek-
ményszövésének, karaktervezetésének felbomlásához vezet. A komikum elto-
lódik a groteszk felé. Pirandello a tízes évek második felében az úgynevezett 
groteszk színházzal egyidőban írja úgynevezett szalon drámáit. Ezeknek sze-
replői, helyszínei már nem a szicíliai falusi környezethez kötődnek, hanem a 
kisvárosi polgári világhoz. Az alkotói korszak fontos műve a Cosí è (se vi pare), 
az Így van (ha így tetszik)770. 

Ennek az időszaknak szerencsés darabja, ritka felszabadult komédia Az 
ember, az állat és az erény (L’uomo, la bestia e la virtù, 1919),771 mely sikeresen öt-
vözi a tézisdrámát és a groteszk humort, a szerzőnél ritka (majdnem) felszaba-
dult játékot. E komédia alapeleme a szerepek jelképisége, amelyben az alakok 
egy-egy jellemző tulajdonsága klasszikus mintára valamely állatéval egyezik 
meg – ki-ki amelyikre a leginkább hasonlít. A cserfes feleség ezúttal minden 
tragikus következmény nélkül csalhatja meg – egyébként buta és primitív – 
férjét, a mulatság, a tréfa, a komédia mindent rendbe hoz és megold.

A darabokban többnyire nincs hősszerelmes vagy tragikus hős, hanem a 
főszereplő egy meghasonlott (vagy éppen meghasonló) ember, aki valamely 
szituáció foglyaként hiábavalóan próbál meg lázadni. A Csörgősipka (Il berretto 
a sonagli, 1918)772 Ciampája előrevetíti a későbbi drámák paradox helyzetét, re-
ménytelenül lázadó alakjait, a parabola jellegű tézisdrámát. Ugyanakkor a szi-
cíliai környezet egy fojtogatóan zárt társadalmi légkört reprezentál, azt a moz-
dulatlanságot, a kiüresedett társadalmi rituáléknak egy olyan szövetét, mely 
az egyént elszigeteli, cselekvését zsákutcába viszi. Beatrice, a lázadó asszony, 
aki leleplezné a hamisságokat, elbukik, kirekesztetté válik, hiszen a kisváros 
álszent erkölcse nem teszi lehetővé a konfliktusokkal való szembenézést.

770 Előzménye: La signora Frola e il signor Ponza, suo genero c. novella, 1917, Frola asszony és Ponza úr, 
a veje, ford.: Sermann Eszter, L. Pirandello: Az álom valósága, id. mű, 201–211.

771 Novellaelőzménye: Richiamo all’obbligo, 1906. 
772 Olasz változata, a korábbi, dialektális után. Ford.: Nagy Magda, Nemzeti Színház, Budapest 

1966, Színháztudományi Intézet, Budapest 1966, in: L. Pirandello, Színművek, id. mű, 2008, 
ford.: Török Tamara. 
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Az Így van (ha így tetszik) a kisvárosi lét elviselhetetlen mivoltát még a ko-
rábbiaknál is erőteljesebben ábrázolja.773 Az egyik kutató egyenesen bírósági 
tárgyalóteremként, sőt kínzókamraként aposztrofálta a kisvárosi szalont.774 A 
darab cselekménye valóban egy nyomozáshoz, perhez hasonlít, melynek kiin-
dulópontja, akárcsak a Mattia Pascal két élete című regényben, a krónika; a föld-
rengést Pirandello a korabeli krónikákból vette, akárcsak a Mattia Pascal-féle 
tévesen keltett halálhírt. A színhely: tartományi székhely a darab bemutatásá-
nak idején (1917-ben), a városka tanácsosának szalonja. Az első felvonásban 
a kisváros úri közönsége skandalumot kiált, mivel az újonnan érkezett kis-
tisztviselő, Ponza úr családja nem fogadta a nála vizitelni akaró tanácsosnét, 
s annak lányát. Egyébként is sok furcsaságot találnak az ismeretlenek körül. 
Ponza úr és felesége egy ház legfelső emeletén lakik. Az asszony ki sem moz-
dul a lakásból. Édesanyjához sem megy el, s ami még furcsább, nem is fogadja, 
de senki más látogatását sem. Mindössze egy kosarat ereszt le, ebben küld 
egymásnak cédulákon üzeneteket a két asszony. Froláné, az anya-anyós meg-
magyarázhatatlan módon külön él, jóllehet vejével jó viszonyban van, olyany-
nyira, hogy az napjában legalább egyszer meglátogatja.

A kisváros notabilitásai nem nyugszanak bele a rejtélybe. Mindenáron ma-
gyarázatot akarnak. Ponzáékat maguk elé idézik az úri szalon-kínzókamrába: 
először az anyós érkezik meg, aki mentegeti vejét, majd a vő, aki kíméletet kér 
anyósa számára a társaságtól. Mint mondja, második feleségével él, az első 
meghalt a falujukat ért rettenetes földrengésben. Az anyós, Froláné beleőrült 
a csapásba, csak akkor nyugodott meg, amikor meglátta a második asszonyt, 
akit saját lányának hisz. Túláradó szeretetével azonban megnehezítené fele-
sége életét, ezért a távolságtartás. Ponza úr távoztával visszatér Froláné, aki 
előadja, hogy nem ő az őrült, hanem a veje, aki máskülönben nagyon rendes, 
megbízható ember, jó tisztviselő, s igazán nem szeretné felizgatni őt. Szeren-
csétlenségének oka, hogy olyannyira imádta feleségét, hogy azt egy időre el 
kellett távolítani otthonról. A feleség visszatérése óta azonban Ponza úr meg 
van győződve róla, hogy ő nem az első, hanem a második felesége.

A városka kíváncsiságát a bizonyítékok elégíthetnék ki, a rendőrfelügye-
lőnek azonban nem sikerül a perdöntő iratokat megszereznie, mivel minden 
megsemmisült a katasztrófában. Ha tényleg meg akarják tudni az igazságot, 
egyetlen lehetőségük marad: az érintettek akarata ellenére beavatkozni a há-
rom szereplő magánszférájába és megkeresni a hiányzó láncszemet – Ponza úr 
feleségét kell „megidézniük” a tanácsosék szalonjába, hiszen ő az egyetlen, aki 
feltárhatja a családi titok nyitját.

773 Ford.: Fáy E. Béla, in: L. Pirandello, Színművek, id. mű, 1983, 2008.
774 Giovanni Macchia, az ismert irodalomtörténész elemzésére a továbbiak során is több ízben 

visszatérek, l. Pirandello o la stanza della tortura, Mondadori, Milano 1982, in: Oscar Mondadori, 
Scrittori del Novecento, Milano 2000, 187–200.
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Pirandello természetesen nem volna Pirandello, ha a lefátyolozott, titokza-
tos asszony bármit is feltárna. A darab rezonőrje, Laudisi által végig kommen-
tált teljes relativitás feloldhatatlan. Így ér véget a paradoxonra épülő, bizonyí-
tás–cáfolat–új hipotézis szerkezetű darab, amelynek alakjai lényegében még a 
hagyományos szerepkörökön belül mozognak. Laudisi egyébként a legbölcsebb, 
legmegértőbb alak a darabban, aki nagyrészt kívül marad a cselekményen, főkép-
pen kommentárjaival kíséri, mindössze egyszer kapcsolódik be. Átvette a görög 
tragédiák kórusának szerepét, de közel áll a klasszicista dráma rezonőrjéhez is.

A lecsupaszított parabola szerepei modellek, s a cselekmény igen feszes 
szerkezete, a csattanó is a téziseknek rendelődik alá. Már a darab legelején 
megjelenik a konfliktus, majd hamarosan feloldják, újra megjelenik és újra fel-
oldják, majd még egyszer kiderül, hogy mégsem lehet semmit megtudni, s a 
darab a továbbiakban egyre növekvő feszültséggel végig ezt bizonyítja, ez lesz 
a „megoldás”, amit Ponzáné darabvégi megjelenése aláhúz. Minden felvonás 
egy szembesítésre összpontosít, a kisvárosi polgári szalon bizonyos mértékig 
társadalmi feszültségeket is tükröz. Egyszerre változik bírósági tárgyalóte-
remmé, illetve kínzókamrává, amikor a városka előkelőségei megpróbálják 
megfejteni a „rejtélyt”, ám a „vádlottaknak” sikerül megőrizniük a külvilág 
számára furcsa és érthetetlen kapcsolataik zártságát, magánszférájuk titkát.

A néző szemszöge lényegében egybeesik a szalonéval, hiszen a kisváros 
közönségéhez hasonlóan ő is kíváncsian várja a rejtély feloldását. Az azono-
sulással párhuzamosan egyfajta elidegenítés is jelentkezik, ahogy fokozatosan 
lelepleződik a szalon álszenteskedése, hatalmaskodása, kegyetlensége. Piran-
dello kora egyébként meglepődve fogadta, hogy a szokástól eltérően a női 
főszerep egy koros asszonyé. Évekkel ezelőtt Rómában láttam a darabot az 
akkor már nagyon idős nagy színésznő, Paola Borboni (Froláné) főszereplésé-
vel. A római közönség szemlátomást élvezte az előadást, annak komikumát.

Szerző, művek, szereplők

Pirandello „szicíliai” mivolta, a zártság, az ellentmondások, melyekkel éle-
tének már első szakaszában is találkozott, minden bizonnyal erőteljesen be-
folyásolták írói attitűdjét, munkásságát. Mint egyik kritikusa írja: „öröksége 
életének első szakaszában a nem egészen európai környezet, a latin szenve-
dély, az arab elszigeteltség és koncentráció elegye, mely egyfajta paradox 
szicíliai mániával keveredett: az elméleti megközelítésmód, az analízis és 
az argumentáció ötvözetével. A vulkanikus, földrengésformálta táj egy kü-
lönös képet eredményezett, melyben az élet világító, forrásban lévő áradat, 
amely azonban fokozatosan sziklatömeggé kövült. A szicíliai társadalomban 
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a szerző bizonyára találkozott a polgári formalitások héja alól feltörő zűrza-
var szubsztrátumával, mely alkalmasint erőszakba és katasztrófába torkollt. 
A Cavusù nevet, mely egy Agrigento melletti falué volt, ahol Pirandello szü-
letett, s szicíliai dialektusban káoszt jelent, Pirandello szívesen vonatkoztatta 
magára mint a »káosz gyermekére«.”775 

Pirandello örökségével minden utána következő szicíliai írónak valami-
lyen módon szembe kellett néznie: Leonardo Sciascia, vagy éppen napjaink-
ban Andrea Camilleri vissza-visszatér a híres elődhöz. Sciascia erőteljesen alá-
húzza Pirandello „szicíliaiságát”,776 s arra is felfigyelt, hogy jóllehet Pirandello 
sok fenntartással viseltetett szülőhelye iránt, ugyanakkor valahányszor úgy 
érezte, támadják, megvédte.777 

Műveinek jellemző sajátossága az egyik novellája címében is szereplő fáj-
dalomérzés: Pena di vivere cosí.778 Írásainak központi kérdése többnyire az álarc, 
a kényszerű szerepjáték, a formák és a mögöttes űr harca, az identitás kere-
sése, a játék és az öncsalás, a hősök reménytelen kitörési kísérlete egy fájdal-
mas, értelmetlen létben. A problematika mögött ott rejlik a korban nagyon is 
jelen lévő irracionalizmus, minden relativitásának a képzete, az abszolútumok 
keresése, a „látszatok” és a mögöttes „valóság” ellentmondásainak feloldha-
tatlansága mint életérzés, a hősök képtelensége a környezetükbe való beillesz-
kedésre, problémáik megoldására. Ezek az egzisztenciális ellentmondások, a 
naturalista dráma szilárdnak hitt világképének felbomlása tükröződik abban 
az új drámai formában, amely véget vet a „jól megcsinált darab” fogalmának. 
A szicíliai komédiák a feudális paraszti társadalmat ábrázolják, a szicíliai vi-
déken játszódnak, miközben a groteszkhez közelálló polgári drámák helyszí-
ne a provinciális kisváros. A pirandellói „színház a színházban” a drámáról, 
a színházról, a művészetről, „művészet” és „élet” szembeállításáról, ellenté-
téről szólt – ennek a tematikának részei a mester legkiemelkedőbb művei. Ez 
az önreflexióra épülő újfajta drámai műfaj a XX. századi dráma szempontjá-
ból úttörő jelentőségű lesz. A karakterek, a darabok szerepei mintegy önálló 

775 Felicity Firth: Pirandello in Performance, Cambridge, Chadwyck-Healey, 1990, 481.
776 Leonardo Sciascia: Pirandello e il pirandellismo, con lettere inedite di Pirandello a Tilgher, edizioni 

Salvatore Sciascia, Caltanissetta, stampato da stab. Ti A. Cappugi & Figli, via Ucciardone 5, 
Palermo, febbraio 1953. Leonardo Sciascia: Pirandello e la Sicilia, Salvatore Sciascia Editore, 
Caltanisetta-Roma, 1983, Adelphi, Milano 1996, Alfabeto pirandelliano, Adelphi Edizioni, Mila-
no 1989.

777 Sciascia Emilio Cecchi egy levelére hivatkozik, amelyben Pirandello Távol (Lontano) című elbe-
szélése megfilmesítésének tervével foglalkozik, s arról ír a szerzőnek, felmerülhet a probléma, 
hogy a novellában szereplő norvég kultúra – melyből a hős érkezik – energikus, szabad vol-
tának és a szicíliai zártságának, jelentéktelenségének konfliktusa kiéleződik. Pirandello vála-
szában a következőket írja: „Egyáltalán nem! Nem volt célom, nem is lehetett volna, hogy bar-
bárnak, alsóbbrendű civilizációnak ábrázoljam Szicíliát. Más élet, más vér, más természet, más 
szokások, más szükségletek, másfajta érzékenység, más érzelmek. Ennyi az egész.” Sciascia 
hozzáteszi: „Igen, ennyi az egész: még mindig.” L. Sciascia, Alfabeto, id. mű 63–64. 

778 Az élet fájdalma, L. Felicity Firth: Pirandello, id. mű, 480–490.
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életre kelnek, bizonyos autonómiával rendelkeznek. A mű saját belső szabályai 
szerint alakul, a szerző, szinte „malgré lui” akarata ellenére, a narratíváról a 
drámára vált. A pirandellói narratíva másrészről dramatikus sajátosságokkal 
is rendelkezik – nem véletlen, hogy később a szerző könnyedén át tudott dol-
gozni novellákat drámákká.779 A kései mítoszok elvont modellekre, tézisekre 
épülnek, már a fasizmus évei alatt keletkeztek. Mindezek mögött ott van egy 
másik mítosz is, nem a Massimo Bontempelli féle új mítoszok szükségessége 
– tanulmányait, elméleteit a barát Pirandello bizonyosan ismerte –, nem is a 
nietzschei, d’annunziánus „superuomo”, nem a fasiszta mítoszok az új korról 
és a megalkotandó új emberről, de a korban elterjedt művészetmítoszokhoz 
hasonlatos képzet, Pirandello abbeli igyekezete, hogy totális válaszokat adjon a 
kor emberét foglalkoztató egzisztenciális kérdésekre. Valószínűleg nem vélet-
len, hogy a kor drámairodalmában is oly gyakoriak a mítoszok, példaként hoz-
hatjuk a tízes–húszas–harmincas évek olasz kultúrájában a klasszikus görög 
dráma újrafelfedezését, a mítoszok iránt is megnőtt érdeklődést, amit megelőz-
tek már Giosué Carducci, D’Annunzio, Morselli munkái.780 Vagy gondoljunk a 
világirodalomból Cocteau Orfeuszára (1927), Ödipusz királyára (1928), O’Neill 
Illik a gyász Elektrához (1931) című munkájára, illetve még korábban az expresz-
szionista színházban Kokoschka Orfeusz és Euridiké (1918) című darabjára stb. 

Pirandello döntő újításai az önmagára reflektáló dráma ambivalenciáiból 
adódnak. Ez vezet oda, hogy a leginkább formabontó munkáiban, a Hat szerep-
lő szerzőt keres, Ma este improvizálunk,781 a Mindenki a maga módján drámatrilógi-
ában felrobbantja a cselekmény egységét, és a lineáris cselekményt felváltja a 
„színház a színházban” szerkezettel. Egyik kritikusának véleménye szerint leg-
nagyobb „öröksége talán abban áll, hogy a színpadot megszabadította a triviali-
tástól, »rajta keresztül a színház ismét azzá lesz, ami a kezdetekben volt: üres tér, 
amelyben az emberi tettek és szenvedélyek értelmének kérdéseit játsszák el.«”782 

A drámákban megváltozik a színpadi tér kezelése, az új színpadtechnikai 
megoldások is lényeges szerepet kapnak. A darabok szerkezeti változásaival 
párhuzamosan a dialógusok és a monológok aránya, a művek nyelvezete is át-
alakul. A cselekmény erőteljesen redukálódik, és a hősök antihősökké válnak. A 
drámák, illetve a szerepek önmagukra való reflektálása, a metaszínház gyakran 
elnyomja a cselekményt, illetve a cselekmény helyenként szinte illusztrációvá 
válik, hogy a morális-gondolati tézisek mellett lehessen érvelni. Pirandello te-
matikája magában foglalja a nagy egzisztenciális kérdésfeltevéseket, az abszo-
lútum keresését: az egyén szorongó életérzését, a személyiség felbomlását, az én 

779 L. Maria Luisa Altieri Biagi mesteri stilisztikai elemzését A férfi, aki virágot hord a szájában 
(L’uomo dal fiore in bocca) című novellájának és a belőle alkotott drámáról: La lingua in scena, 
Zanichelli, Bologna 1980.

780 Silvana Monti: Il teatro del novecento nei tre miti pirandelliani, in: Tutto Pirandello, id. mű, 325.
781 Ford.: Székács Vera, in: Pirandello: Színművek, id. mű, 2008. 
782 Felicity Firth Nicola Chiaromontéra hivatkozik, id. mű, 486.
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és a külvilág közötti kommunikációs szakadékot. Az érzelmek többnyire visszá-
jukra fordulnak: a szerelem elsősorban féltékenységgé és keserűséggé válik. A 
pirandellói hősök főként köznapi alakok, akik nagy terheket viselnek, és olyan 
egzisztenciális problémákkal szembesülnek, amelyeknek meg-, illetve feloldása 
messze meghaladja erejüket; lázadásukban azonban méltóságot nyernek. 

A dráma változásával a közönség recepciója is átalakul. A néző nem első-
sorban a cselekményen keresztül, hanem inkább a problémafelvetések, a mo-
zaikok összerakása révén válhat az előadás részesévé, inkább intellektuálisan, 
mint érzelmileg. 

Pirandello nemcsak szinte minden irodalmi műfajban alkotott, de tisztes 
mesterségbeli tudással festett is (fia, Fausto kiemelkedő festő lett).

Színház a színházban

Pirandello felfogásában az élet valójában színház (a színház pedig az élet), 
a színház metaforikus jelentése műveinek alapvető problematikájává válik. 
Másképpen, elméletibb megközelítésben, mint a kortárs Molnár Ferencnél, 
aki szintén sokat foglalkozik a színház témájával, a játékkal, a színleléssel, il-
letve az igazság bizonytalanságával, a relativitással, sőt mindezek társadalmi 
vonatkozásaival is szomorkásan bölcs, rendkívül szellemes komédiáiban. Pi-
randello Marta Abbához írott leveleiből kiviláglik, hogy mennyire féltékenyen 
figyelte a rendkívül sikeres magyar kollégát – a látszólagos elismerése mögött 
ellenszenvvel viseltetett iránta.783

A pirandellói életmű legfontosabb fejezete az első világháború utáni vál-
ságos 1921-es évre esik, a Hat szereplő szerzőt keres (1921), illetve a IV. Henrik 
című darabok születésének időszakára. A Hat szereplő szerzőt keres cselekmé-
nye egy színházi próbával kezdődik a „meztelen” színpadon. (Nem véletlen 
az összegyűjtött drámák címe: Maschere nude, „meztelen maszkok”.) A pró-
ba irányítója a Capocomico, a vándortársulat vezetője. Ezt a próbát „sza-
kítja meg” a „szereplők” megjelenése, akik a maguk történetét hozzák el a 
Capocomicónak, amelynek színpadra állítását követelik tőle. (A paradoxonok 
között a címeken kívül a szerepek és az őket alakító színészek két csoportjának 
kialakítása is jellemző, melyre a dráma konfliktusa épül. Az alapötlethez nyil-
vánvalóan az olasz színlap „personaggi e interpreti” – szereplők és előadók – 
felosztása is hozzájárult, mely Pirandellónál a művészet és az élet metaforikus 
szembeállítását teszi lehetővé.) A cím paradoxonjának része – ahogy beveze-

783 L. Pirandello: Lettere a Marta Abba, id. mű, Ilona Fried: „Le favole gaie” di Molnár – Pirandello sul 
drammaturgo ungherese, „Nuova Corvina”, N° 22, 2010, pp. 106–112.
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tőjében a szerző utal is rá –, a színpadi szerep, az alakok autonómiájának kér-
dése. A szerepek mintegy önálló életet élnek, a szerzőtől függetlenül léteznek 
a maguk, mai képpel élve, virtuális terében. (Erről olvashatunk a Hat szereplő 
szerzőt keres bevezetőjében, amely akár rímelhetne a későbbi, a szerző halálá-
val kapcsolatos elméletekre is, például Roland Barthes-éra.)784 

A darabban a családi tematika lényegében melodráma formájában folyta-
tódik. (Az Apa a feleségét titkára karjaiba űzi, mert úgy gondolja, azok ketten 
inkább egymáshoz valók, majd a második házasságból született lány, a Mostoha-
lány fejlődését különös figyelemmel kíséri. A véletlen úgy hozza, hogy az Apa – 
monológja szerint „sajnos, ennek a nyomorult testnek a vágyától űzve”785 (a sze-
xualitás soha nem tud elszakadni az eredendő bűntől, ahogy a nőalakok nagy 
része is „bűnös”) – majdnem (!) szexuális kapcsolatot létesít a Mostohalánnyal.786 
Ez a drámai esemény megakadályozza a második férj halálával immár csonkává 
vált család egyesülését az eredetivel, s a második házasságból származó két kis-
gyermek par excellence színpadias halálával, a Mostohalány elmenekülésével 
otthonról , lényegében visszaáll az eredeti család. A montázstechnikának kö-
szönhetően azonban a hangsúly a drámai cselekményről a dráma lehetőségére, 
az egzisztenciális létre helyeződik át. A szereplők létükért, az előadásért folyta-
tott küzdelme (a Mostohalány és az Apa követeli az előadást a Capocomicótól), 
illetve ezen keresztül a drámai forma kérdése kerül a mű középpontjába. Mint-
hogy a „szereplők” helyzete lényegében statikus, és elmozdulásuk ebből nem 
várható, a konfliktus mellett vagy helyett inkább csattanók, gagek, a szereplők 
közötti kisebb-nagyobb konfrontációk dominálnak, a stiláris és műfaji ellentétek 
játéka. A darab szerkezetét, ritmusát a suspense, a feszültségek, illetve azok fel-
oldása, a mikrojelenetek egymásutánja adja meg. A cselekmény meg-megszakí-
tásával lehetőség nyílik kommentárokra, a szereplők rezonőrökként is működ-
nek, s a drámaírói üzenetet közvetítik. Számos szerzői utasítás erősíti ezt meg 
(jóllehet ezek kötöttséget is jelentettek a színészek, a rendezők számára). 

A Pirandello-drámák frappáns ötletei, paradoxonjai – ezúttal már a cím-
ben is megjelenő szerző keresése – a drámai forma lényegévé válnak. A sze-
repek drámája végsősoron eljátszhatatlan, annál is inkább, mivel ők maguk 
sem fogadják el, nem válnak részeseivé. A szerepek a dráma előszava szerint 
„meglátogatják” a szerzőt, azaz a fikció másik szintjén lévő színészekhez ké-
pest egyfajta misztikus többlettel bírnak.

Mint Jean Anouilh írja: „Azon iparkodunk, hogy megfojtsuk azt, ami anek-
dotikus, eltöröljük a »jól megcsinált« darab fogalmát, miután uralma során az 

784 C. Vicentini: Il problema del teatro, id. mű, 84.
785 L. Pirandello: Színművek, id. mű, 323.
786 Ez a „majdnem” kapcsolat, mely a dráma központi jelenete, semmiképpen nem „vérfertőzés”, 

de magában foglalja a mű elborzadását a szexuális kapcsolattól, az Apa „bűnét”, amint a „hús” 
vágyának enged. Ez volt a brit cenzúra 1922-as vétójának az oka, amikoris nem engedélyezték 
a mű bemutatását.
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a megcsontosodásig jutott. Pirandello fogta magát egy napon, és egy elmés 
csínnyel – amelynek jelentőségét az élő színház számára nem lehet eléggé 
hangsúlyozni – teljesen megfojtotta a Hat szerep keres egy szerzőt című darab-
jával.”787 Természetesen maga a drámai szerkezet nagy múltra tekint vissza, 
nem is kell Shakespeare-ig mennünk a modern dráma történetében, hivatkoz-
hatunk sok más mellett a commedia dell’arte 
szövegkönyveire vagy a klasszikus francia 
drámára, akár Molière-re is. A rendezőknek 
a darabra gyakorolt hatását említettem: a Hat 
szereplő szerzőt keres egyik nagy színpadtech-
nikai újdonsága, mint már utaltam rá, a néző-
térrel, a nézővel való megváltozott kapcsolat, 
színpad és nézőtér közös játéka, amely éppen 
Pitoëff rendezésének hatására formálódott ki. 
A rendezés újdonsága volt a „szereplők” el-
vont, fantomjellegének megváltoztatása, akik 
egyébként a többiektől eltérően felvonóval 
érkeztek a színpadra, s ugyanavval is távoz-
tak. Feltehetően ennek a rendezői truvájnak 
a hatására tágította ki a szerző a színpadi te-
ret, s érkeztek a végleges műben a mindössze 
álarc-szerű maszkot viselő, kevésbé elvont 
„szereplők” a nézőtérről. Meghosszabbodott 
a darab elején a színház világába bevezető, a 
színpadtechnikáról szóló párbeszéd is, ter-
jedelemben és jelentőségben is lényegesebb 
lett, ahogy a darab számára a színház világá-
nak leképezése nagyobb fontosságot nyert. 
A módosulások a dráma végét is érintették: 
mindössze az Apa, az Anya és a Fiú marad-
nak a színpadon, a két kisgyerek nem tér visz-
sza, a Mostohalány pedig elhagyja a „család” 
többi alakját – azaz a darab végén a cselekmény szerinti eredeti családot látjuk 
viszont. A párizsi előadást látta az ottani színházi világ, az értelmiségiek színe-
java, igaz, nem mindenkinek nyerte el a tetszését. Saint-Exupéry például igen 
kritikusan ír Pirandellóról, mondván, nem lehet egy napon említeni Ibsennel.788 
A Hat szereplő szerzőt keres mindazonáltal nemzetközi siker lett, a Broadwayre 
is eljutott, ahol 136-szor ment. A darab legismertebb olasz előadása Giorgio De 

787 Karinthy Frigyes fordításában ez a darab címe. J. Anouilh levélrészlet, in: a Színház ma, id. mű 267.
788 Antoine Saint-Exupéry: Lettres de jeunesse 1923–1931, in: Lettres de Saint-Exupéry, Le Club du 

Meilleur Livre, Paris 1960, 181. (Lettere a una giovane amica, Editrice Santi Quaranta, Treviso 2015).

Pirandello társulatának párizsi 
előadása: a Hat szereplő szerzőt keres

Pirandello társulata előadásának 
fináléja: a szereplők árnya –  

a Mostohalány, a Fiú, az Anya  
és az Apa
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Lullo társulatáé volt a hatvanas években, melyet a magyar közönség is megis-
mert. A Hat szereplő szerzőt keres mellett a trilógia másik két darabja (a Mindenki 
a magáét [Ciascuno a suo modo, 1924] és a Questa sera si recita a soggetto, 1930, Ma 
este improvizálunk!) is a színház metaforáján alapul.

A nézőtér és a színpad hagyományos különválasztásának megszűnésével 
megváltozott a befogadás folyamata: a néző nem egy színpadi illúzió részese, 
hanem saját lehetséges illúzióival való konfrontációra kényszerül. A korábbi 
Pirandello-drámák is gyakran épültek frappáns ötletekre, paradoxonokra, ez-
úttal azonban az ötlet, a már a címben is megjelenő szerző keresése a drámai 
forma lényegévé válik. A nézőtér és a színpad, színház és közönség újfajta 
kapcsolata már az avantgárdnak is, de tágabb kontextusban az egész modern 
színháznak egyik alapkérdése. 

A Hat szereplő szerzőt keres című drámát Pirandello mintegy négy változat-
ban készítette el, jelentős módosításokkal. Az 1921-es első szöveget, részben 
éppen a párizsi előadás hatására, jelentősen átdolgozta. Sok évvel ezelőtti ku-
tatásaim során érdekelt, hogyan alakult a magyar fordítás, és mivel a reinhardti 
színház nagy hatással volt a magyarra,789 összehasonlítottam Max Reinhardt 
szövegkönyvét a vígszínházi előadások szövegkönyveivel. Karinthy Frigyes 
fordítása lényegében az előbbi alapján készült, a Reinhardt féle átdolgozás 
némileg egyszerűsített változata került be a magyar színházkultúrába, még a 
későbbi, Nagy Magda féle Karinthy adaptáció is a korábbit használta fel. Ku-
tatásaim kezdetén levélben kerestem meg Karinthy Ferencet, hogy édesapja 
fordítása felől érdeklődjem, aki a rá jellemző szellemességgel válaszolt:

Levelére: filológiai pontosságú felvilágosítást ne várjon tőlem, mivel 1925-ben 3–4 éves 
voltam, és elég keveset foglalkoztam a budapesti színházak belső ügyeivel. Hallani 
se hallottam részleteket, csupán annyit tudok, hogy a fordítás apám neve alatt futott.

Ami viszont tény: apám nem értett olaszul, ebben bizonyos vagyok. Tehát két eset 
lehetséges. Vagy németből fordította Pirandellót, s erre mutat az a német kiadású kötet 
1924-ből, melyet Ön az OSZK-ban talált. A másik lehetőség, amire nincs bizonyítékom, 
ám nem is zárható ki: hogy odaadta az olasz szöveget húgának, Emíliának, vagyis Mici 
néninek, aki csudás nyelvtehetség volt, 18–20 nyelvből fordított röptében. Köztünk 
maradjon, pl. a nevezetes Micimackó fordítást is ő csinálta „nyersben”, s az apám, aki 
angolul valamit értett, persze átdolgozta, különösen a verseket. Lehet, hogy itt is ilyes-
mi történt, vagyis Mici néni egyből lekopogta, és apám átstilizálta.790

A Karinthy féle fordítás, s így az 1925-ös és az 1943-as vígszínházi előadá-
sok már Reinhardt átdolgozása nyomán jöttek létre. (Reinhardt a harmincas 

789 L. Géza Staud: Max Reinhardt in Ungarn, in: Max Reinhardt in Europa, Otto Müller Verlag, 
Salzburg, 1973, Michael Rössner: La fortuna di Pirandello in Germania e le messinscene di Max 
Reinhardt, és Auf der Suche nach Pirandello – Zur deutschen Pirandello – Rezeption der ersten Stunde 
anhand unveröffentlichter Regiebücher von Karlheinz Martin/Rudolf Beer und Max Reinhardt.

790 A levél kelte: Budapest, 1987. május 21.
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évekbeli második színrevitelében valamelyest módosított a szövegkönyvön). 
Az olasz eredetihez, illetve a Reinhardt féle szövegkönyvhöz képest a magyar 
előadásban könnyítik, egyszerűsítik a szöveget: a filozofikus monológokból, 
elsősorban az Apa szerepéből kihagynak részeket, rövidítik. A fennmaradt 
1925-ös vígszínházi példányban meglehetősen sok a húzás, a színházról szóló 
részek kapják a legnagyobb hangsúlyt, ahogy a darab főszereplője is az Igaz-
gató lesz. Ő az alkotó, a színészek mozgatója, akihez a Szereplők fordulnak. 
– Az eredeti olasz mű Capocomicója, a darabban szereplő társulat vezető szí-
nésze, a vándortársulat irányítója igazából nem főszereplő. 

Reinhardt nyomán a magyar változat, miközben az eredetihez képest 
szimbolikusabb, talán érzelmesebb is, tág teret enged a színház világának 
megjelenítésére. Beleszerkesztettek egy, az Anya és a Fiú közötti, konfliktu-
sukat tisztázó beszélgetést, amely Pirandello változatainak egyikében sincs 
meg, és Reinhardt másfajta szemléletmódját tükrözi: a kibékíthetetlen ellentét 
feloldását. Szinte a legutóbbi évekig erre a magyar változatra épültek az elő-
adások, még az 1983-as vígszínházi bemutató is ennek átdolgozása volt, sőt, 
Cătălina Buzoianu Bárka színházbeli (2002) rendezésén is érezhető volt ez a 
feldolgozás, bár a román rendezőnő figyelemmel lehetett Pirandello film-ter-
veire is: a szerző a remélt amerikai Max Reinhardt rendezés számára készített 
tervezetébe egy harmadik egység is bekerült volna, a szerző szintje, akit Piran-
dello maga alakított volna.791

Pirandellónál erőteljesek az elfojtások, a Fiú tagadása, a „kimondhatatlan” 
érzékeltetése, művében nem jön létre Anya és Fiú beszélgetése, s jóllehet a da-
rab a jelenet elejét többször is megismétli, nem játszatja azt el. Hasonlóképpen 
megszakad, félbe marad a nyilvánosházi találkozás is, a (majdnem) „vérfer-
tőzés”. Bármennyire is nem főszereplő a Fiú az eredeti drámában, de kulcsfi-
gura, aki a tagadás, a drámai forma tagadásának megtestesítője: megtagadja 
anyját, nem békül, nem áll vele szóba, szerepe szerint egészen a drámai végki-
fejletig nem akarja a dráma létrejöttét.792 A darabot a „másság” színháza is ma-

791 A Pirandello kötetekben az elmúlt évtizedekben a Füsi József féle fordítás jelent meg, mely a 
kiadott drámakötet alapján készült, ezt azonban a rendezők szemlátomást nem vették figye-
lembe. L. L. Pirandello: Színművek, id. mű., 1983., 2008. 

792 A Reinhardt-féle átiratokról l. Michael Rössner: La fortuna di Pirandello in Germania e le 
messinscene di Max Reinhardt, „Quaderni del teatro” IX/Nr. 34 November, 1986, 40–53, e 
Auf der Suche nach Pirandello – Zur deutschen Pirandello – Rezeption der ersten Stunde anhand 
unveröffentlichter Regiebücher von Karlheinz Marti/Rudolf Beer und Max Reinhardt in: Italienisch, 
16/November, 1986, 22–38. Az Agrigentóban megrendezésre kerülő konferenciák arra is mó-
dot adtak, hogy a külföldi kollégákkal történő eszmecserék, egymás tanulmányainak meg-
ismerése során lássuk, nem csak Németországban, Ausztriában, Magyarországon, hanem a 
nagy hatású rendező nyomán Romániában és más országokban, egészen Skandináviáig ez a 
verzió jelent meg a színpadokon. L. Ilona Fried, Le rappresentazioni di Pirandello in Ungheria, 
in: Intermediale Pirandello, Edizioni del Gamajun, Udine 1988, 199–211, „Sei personaggi in cerca 
d’autore” e il pensiero mitteleuropeo, in: Pirandello e il teatro szerk. Enzo Lauretta, Mursia, Milano, 
1993, 343–350, I drammi di Pirandello nel teatro e nell’opinione pubblica ungherese, „Nuova Corvi-
na” 3, 1996, 21–29. 
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gáénak tudhatta: 1964-ben a Pomázi Munkaterápiás Intézetben pszichiáterek 
és Schenker László pszichológus döntően skizofrén betegek főszereplésével 
vitték színre. Külső személyek, művészek is besegítettek, így a fiatal zeneszer-
ző, Eötvös Péter is. A terápia felszabadította a betegeket: a szereplők egyéni 
sorsa és az általuk alakított figurák drámája közötti erős affinitás kitüntetett 
jelentőségűvé tette az igen nagy hatású előadást a betegek életében, – s az  
egykori nézők is megőrizték emlékezetükben mind a mai napig. Az Apát ala-
kító beteg eredetileg jogász volt, akinek gondolkodásához rendkívüli mérték-
ben illettek a filozofáló, okfejtő monológok, az Anyát gyermekei eltaszították 
maguktól, a Mostohalány pedig az előadásra rendkívüli átalakuláson ment 
keresztül, s azonosult az általa színpadra állított személyiséggel. A főszereplő 
a Fiú volt, aki a teljes tagadást képviseli, a drámai műforma tagadását is. Hely-
zetét tekintve ő a darab középponti alakja. 

A dráma végére a Fiú, aki addig szerepe szerint mintegy kívül helyezke-
dett a cselekményen, külső szemlélőként figyelte a családi dráma kibontako-
zását, váratlanul szinte rezonőrré válik: ő beszéli el a gyerekek halálát, lezárja 
a cselekményszálat, előkészíti az előadás befejezését.

Az állandó bizonytalanság, hullámzás a cselekvés értelme, lehetősége és 
lehetetlensége között a darab szerkezetében, retorikai elemeiben, szimbólu-
maiban is jelentkezik. Ez az oszcilláció a betegek számára is bizonyára átélhe-
tő volt, és segíthette őket saját problémáik, traumáik feldolgozásában. A csa-
ládtagok között a műben nem jött létre pozitív érzelmi kapocs, gyakran nem 
is egymással, hanem egymásról beszélnek, egyes szám harmadik személyben, 
az Igazgatóhoz vagy a Színészekhez fordulva, azaz külső igazságtevőhöz, te-
remtőhöz, a darab színpadra vivőjéhez, a védelmezőhöz – szinte gyermeki 
módon kapcsolódnak az Igazgatóhoz.

A pomázi előadás az akkori Magyarországon túlságosan is úttörőnek bizo-
nyult, hamarosan igazgatóváltás történt a kórházban, véget vetettek az effajta 
kísérleteknek, így ezek hosszú távú terapeutikus hatása nem volt lemérhető.793

793 L. Ilona Fried: Exorcism: An Extraordinary Performance of Six Characters in Search for Author in 
Hungary, „The Yearbook of the Society for Pirandello Studies”, No. 8/9 (1988/89), pp. 107–112, 
Fried Ilona: Exorcizmus. Egy rendhagyó magyarországi színielőadásról, „Holmi”, 1990. június, pp. 
717–719.
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A színház és az élet

A nagy dráma, a IV. Henrik a férfi főszereplőre íródott.794 A mű a szerző mű-
faji meghatározása szerint „tragédia”. Pirandello talán bonni diákkorának él-
ményei és történeti olvasmányai alapján komponálta meg a darab karneváli 
flash-backjét, s a kor egyik nagy színésze számára írta a nagy középponti hős 
szerepét. A IV. Henrik kosztümös drámaként indul, mégsem hagyományos 
történelmi dráma, nem is tragédia. 

A műben megtaláljuk az egykori vándortársulatok jellemző maszkjait, a 
főszereplő alakja azonban meglehetősen összetett és ritka szerepkört testesít 
meg. Műfajok határán áll a tragédia, a bohózat, a komédia, a tézisdráma, a 
parabola sajátos ötvözetében. Szerepe a tragikus hősé, aki a relativitás miatt 
levethetetlen álarcában az általános, feloldhatatlan emberi szenvedés megtes-
tesítője. Jellegzetes pirandellói hős, aki reménytelenül ugyan, de fellázad sor-
sa ellen; a személyiség kettősségei, kétértelműségei miatt, tragikuma ellenére 
is olykor a groteszk határát súrolja. Mint egyik kritikusa megjegyezte, igen 
különös helyzet, hogy a darab címében a név valójában nem a főhős neve, a 
főszereplő, aki ezt a történelmi alakot „játssza”, névtelen. A szerepet eredeti-
leg alakító Ruggero Ruggeri nemcsak tragikus szerepkörben mozgott, hanem 
szenvedélyével, felfokozott érzelmeivel tragédia és komédia határán is képes 
volt egyensúlyozni, jól tudta kezelni a szerep dramaturgiai kettősségét. Hen-
rik és környezete is színházat játszik, akár a Hat szereplő szerzőt keres alakjai. 
A lovas felvonulást felidézve – mely alkalommal a főhős leesett lováról, s az 
akkori fejsérülés okozta szerepének rögzülését, „őrültségét” – a vendégek a 
fiatal Henrikre mint „csodálatos színészre” utalnak. A darab retorikája ezút-
tal nem elsősorban jogászi logikát kíván, mint az Apa szerepe a Hat szereplő 
szerzőt keresben, inkább filozofikus elemek, bohóctréfák, a farce kapcsolódnak 
össze drámaisággal, teatralitással. A darab műfajok határán ingadozik, külön-
böző stiláris rétegek váltakoznak benne, akár egyik mondatról a másikra is 
teljesen átalakulnak a hangsúlyok – egészében véve emelkedettebb nyelve-
zetet alkalmaz, mint általában a Pirandello művek, a tónus, a gesztusok, a 
főszereplő arckifejezése is állandóan változik. A szerep nagy nehézsége tetten 
érhető ezekben a hirtelen változásokban, átmenetekben is: modernsége éppen 
ezekből az egymásba játszásokból, váltásokból és változásokból adódik, de 
épp emiatt igen nehezen játszható is, hiszen a IV. Henriket alakító színész-
nek állandóan a feloldhatatlanul magányos nagy formátumú hős és a bohóc 

794 Ford.: Antonio Widmar, Madách-Könyvtár. Szerk. Gr. Károlyi István és Pünkösti Andor: Ka-
lász könyvk, 1941, ford.: Füsi József, in: Pirandello: Színművek, id. mű, 1983, 2008.
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között kell egyensúlyoznia. Azt gondolhatnánk, ez a szerep par excellence 
illett Latinovits Zoltánhoz, az 1970-es vígszínházi előadás főszereplőjéhez, a 
dokumentumok mégis arra engednek következtetni, hogy a színészóriás nem 
igazán szerette a szerepet.

A Gályaisten ünnepe: a szent és a profán színháza, 
a színházteremtés kísérlete, az emberiség hitének mítosza

A Gályaisten ünnepe című egyfelvonásos darab Pirandelló rövid életű szín-
házának, a Teatro d’Arténak, az író és tizenegy kollégája, többek között fia, 
Stefano által létrehozott Teatro Odescalchi avatására készült, s bemutatójakor, 
1925 áprilisában Rómában mintegy 134 statiszta vett részt az előadáson, a 
nagy pillanatban, melyre Mussolinit is meghívták.795 A színpadképet a szín-
házat átalakító építész-szcenográfus, Virgilio Marchi tervezte, aki több más 
színrevitelben is együttműködött Pirandellóval. A drámai cselekmény, ame-
lyet színpadra állítottak körmenet, egyben színházi rítus. A színházünnep, a 
rítus utalhat a szerző tapogatózására is, hogy közelebb kerüljön egy olyanfajta 
színházhoz, mely publikumára erőteljes érzelmi hatást gyakorol. A különös 
színházi játék mintegy visszatérés a középkori moralitáshoz, ugyanakkor ér-
telmezhető modern színházi manifesztumként is.796 Más szempontból színhá-
zi rítusként a tömegszínház irányába tett kísérletként is felfogható. 

Pirandello sok más darabjához hasonlóan ez is novella-előzményre épül, 
az 1916-os A Gályaisten (Il Signore della Nave) című novellára, s 1924-ben jelent 
meg. Magyarországon soha nem játszották az egyfelvonásost, jóllehet fordí-
tása már 1925-ben megjelent.797 A középkori liturgikus előadáshoz hasonlóan 

795 Felicity Firth a Pirandello-előadásokról szóló könyvében a darabot „nem pirandellói” drámá-
nak nevezi, l. Pirandello in Performance, id. mű 29–31.

796 Szeretnék megemlékezni a Sagra del Signore della Nave egy igen érdekes olasz nyelvű előadásá-
ról: David Hirst, jeles angol rendező és színháztudós, 1986-ban Udinében, a „Laboratorio della 
comunicazione” című nyári egyetemen vitte színre az ott tartózkodó, a világ minden tájáról 
érkezett hallgatók közreműködésével. A rendezés a darab modern rítusjellegét hangsúlyozta. 
David Hirst néhány évvel később Olaszországban, tisztázatlan körülmények között, többek 
szerint Pasolini halálára emlékeztető módon halt meg. 

797 „Újság”, 1925. 139. sz., Vidmar Antal fordítása. A darab egyébként hihetetlen gyorsasággal 
érkezett meg Magyarországra, hiszen Pirandello 1924 végén írta, és csak 1925 áprilisában mu-
tatták be Rómában. Feltételezésem szerint Widmar ajálhatta az „Újság”-nak mint újdonságot 
– a fordító, kultúraközvetítő többnyire Antonio Widmar néven szerepelt, de előfordult magya-
rosított néven, Vidmar Antalként is.



305

ez a mű is körmenethez, ünnephez kötődik, a szereplők allegorikus alakok.798 
Megjelenik benne a tömeg, s a szokásostól eltérően, a csoda. A cselekmény rí-
tusa színházi rítussá válik, mely világosan körülhatárolható morális üzenetet 
közvetít. Rövid dialógusokra épül, nincs ugyan prológusa vagy epilógusa, a 
darab végén azonban az erényt megtestesítő szereplő, az Ifjú pedagógus ösz-
szefoglalja a mű „üzenetét”. 

A darab jól példázza Pirandello kötődését a drámai-színházi hagyomá-
nyokhoz, a visszatérést más formában a Liolàban megkezdett mítoszhoz, 
ugyanakkor azt a lassú paradigmaváltást is, amely a műben (valószínűleg a 
szerző szándékán túlmutatva) lehetőségként benne rejlik. A mítosz, a színpadi 
rítus ezúttal áldozat, áldozás;799 a váratlan megtisztulás nem csak textuálisan, 
hanem a szereplők mozgásában, játékában, a darab színpadi koreográfiájá-
ban, a kibontakozó látványban, az előadás egészében is megjelent, egyszer-
smind az egyfajta hitet képviselő tömegszínház, illetve a modern totális szín-
ház irányába mutatott.

A Gályaisten ünnepe a pogány-keresztény ünnep kettősségére épül. A kö-
zépkori moralitás is pogány eredetű volt: az évszakok harca, a nyár és a tél 
ellentéte, a böjt és a karnevál olyan hagyományok, amelyek a színház, a szín-
házi rítus további történetében is megmaradtak és keveredtek a kereszténység 
jelképeivel, a kereszt, a templom, a templomi harangszó szimbólumaival. Az 
ünnepen a disznók levágása a pogány Maya ünnephez kötődik.

A cselekmény színhelye Agrigento legrégibb, normann eredetű templo-
ma, a San Nicola mellett van, már ebben a motívumban is valamelyest vissza-
térést láthatunk a középkori misztériumok világához, a templomhoz mint a 
színielőadás színhelyéhez. San Nicola ünnepe alkalmából vágják le a sertése-
ket, azaz a pirandellói olvasatban az ünnep a társadalom különböző csoportjai 
számára a legalacsonyabb emberi ösztönök kiélését is szolgálja. A San Nicola-
templomban van egy antik kereszt: Krisztust ábrázolja, élet és halál határán.

A darab két tengerész megjelenésével kezdődik, akiket három nő és két 
kisfiú követ, hogy szerencsés megmenekülésük alkalmából elhozzák ajándé-
kukat a Hajó Urának. Mindeközben más csoportok is színpadra lépnek, el-
beszélik a kereszt történetét – ez utóbbi narratív elemeket visz a drámába, 
mint máskor is Pirandellónál, amikor flashbackkel egészíti ki a drámai jelent. 
A tömeges ünneplés az emberi természetet is példázza: a legszentebb és a leg-
profánabb együttesen, egymástól elválaszthatatlanul jelenik meg. A pogány 
Maya istennő a termékenység, majd egyes mitológiákban a tavasz istennője. A 

798 Kerber Balázs a darab kapcsán a bahtyini karneválra gondol: „a vallásos világ karneváli ta-
lálkozására a nagy, hátborzongató, vérző Kereszt és a részeg nép” között. L. Kerber Balázs: A 
színház mint metafora – Pirandello, Szentkuthy és a groteszk, MA diplomamunka, ELTE BTK, Olasz 
Nyelv és Irodalom Tanszék, 2015, témavezető: Dr. Fried Ilona, 26.

799 L. Erika Fischer-Lichte: Theatre, Sarifice, Ritual. Exploring Forms of Political Theatre, Routledge, 
London and New York 2005. 
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darabban ez a pogány életerő összefonódik a disznó által jelképezett szexuális 
ösztönökkel. A sertés bűnöket is megtestesít, mint például a kéjvágyat, vala-
mint, a keresztény ikonográfia szerint a tudatlanságot és az önzést is.800 Egyes 
interpretációk szerint egyenesen veszélyt jelent az egyházra nézve.801 A da-
rab egyfajta determinizmust sugall, mely lehetetlenné teszi, hogy az emberek 
megőrizzék méltóságukat, s így mindannyian alsóbbrendű lények maradnak. 
Másrészről, a pogány ünnep kellős közepén valamiféle misztikus pillanatban 
mégiscsak rátalálnak a hitre, s ez által megtisztulnak, azaz a darab megőrzi a 
középkori misztériumok allegorikus jellegét. 

A szereplők némelyike, így a tengerészek, kizárólag az ünneplésben vesz 
részt. A többi szereplőben valójában a legismertebb bűnök jelennek meg, a 
hét főbűn szinte mindegyike: büszkeség, kéjvágy, harag, irigység, torkosság 
stb. Az erények közül ugyanakkor egyedül csak az Ifjú Pedagógus tudása van 
jelen. A Pirandello által jelzett műfaji meghatározás szerint az árusok és a pi-
aci jelleg lehetővé teszik a komédiát, a metaforikus elemek azonban inkább a 
középkori moralitásokra vezethetőek vissza, s ekként inkább modern morali-
tásdrámát sejtetnek, természetesen annak didaxisával.802 

A darab előzményként egy csodás megmenekülésre utal a tengeren,803 a 
háttérben a középkori kereszttel.804 A csoda, a megtisztulás, a halál Pirandelló-
nál igen gyakori képe, akárcsak a középkori drámákban, szorosan összekap-
csolódik. Lavaccara úr disznója elpusztul, lényegében feláldozzák. A kereszt 
a darab végén az alázat és a hit felé vezető utat jelzi. (A kereszt szimbolikus 
történetére emlékeztet majd a Százegy Angyal története A hegyek óriásaiban, 
amely a nehézségek, az elkeseredés pillanataiban ugyancsak az élet és halál 
közötti bizonytalan határra s a krisztusi csodára utal.) Pirandellónál igen ritka 
a csoda, vagy a vallásos hit ilyen közvetlen kifejezése. A hit azonban meg-
lehetősen paradox: az emberek képtelenek arra, hogy megértsék az emberi 
természet és az isteni tanítás közötti szakadékot, s a körmenet által éreznek rá 

800 L. a középkori misztériumjátékokat, például Castellano De Castellani: A megtérő fiú. In: Akárki, 
szerk.: Szenczi Miklós, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1984. A bűnös fiú a legsúlyosabb bün-
tetésként disznópásztor lesz.

801 L. in: A keresztény művészet lexikona (Lexikon christlicher Kunst, Themen, Gestalten, Symbole), 
szerk.: Jutty Seibert, a magyar kiadás szerk.: Korber Ágnes, Marosi Ernő, Sziládfy Zoltán, Végh 
János, Corvina, Budapest, 1986.

802 L. Paolo Puppa terminológiáját: „egyházi ünnep” és „pogány ünnep”: Dalla festa dei folli alla 
fabbrica, in: Dalle parti di Pirandello, Bulzoni, Roma 1987.

803 „Még gyermek voltam, amikor láttam, hogy idegenek egy csoportja, miközben őrült módjára 
szaladt, kiabált és sírt, magasra tartva hozta a templomba a keresztet. Karjuk a magasban volt. 
Később megtudtuk, hogy egy antik kereszt az, mely kettétört deszkaként himbálózott a tenge-
ren. A hajótörött idegenek megtalálták s belekapaszkodtak. És Krisztus, akibe kapaszkodtak, 
megtartotta őket, és megmenekítette őket a keresztjén, kitárva karját és az ég felé nézve.” Sagra 
del Signore della Nave, in: Maschere nude, id. mű, 488. 489–490.

804 A tengerészek ajándékot hoznak a Hajók Urának, köszönetül, amiért „a mi Urunk megmentett 
bennünket egy gonosz haláltól.” Sagra del Signore della Nave, id. mű 488.
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ez utóbbira: ezekből a magasztos érzelmekből adódik a rítus szentsége, ennek 
köszönhetően válik az ember felsőbbrendűvé az állathoz képest. A körmenet 
színházi látványként is igen hatásos. Az ünnep kettőssége a darab valamennyi 
pillanatában jelen van, s a megszakítások, a gagek, a koreográfia, a színpadi 
látvány együttesen teremti meg a drámai feszültséget. A tömeg és a kisebb 
csoportok mozgása ellentmondásba kerül – a Sagra tetőpontja a középkori 
képzőművészetben a bűnöket gyakorta kísérő szélsőséges mozgásokra is em-
lékeztet.

A szereplők a maguk kegyetlen állatiasságában, ellentétben állnak az 
emberi természet szorongásával s az egész emberi léttel. Az ünneplő tömeg 
inkább emlékeztet valamiféle csőcselékre, mint emberekre. A középkori jel-
képekre visszatérve szinte minden szereplő a bűnöket testesíti meg, s az Ifjú 
Pedagógus kivételével egyik sem képviseli az erényeket vagy bármiféle em-
beri értéket.805 Ahogy folyik a vásár és a disznóölés, az emberek egyre jobban 
elállatiasodnak, és a középponti paradoxon, az ember és a disznó hasonló-
sága, már egyenesen az állatot fogja felsőbbrendűnek láttatni. Az emberi in-
tellektusból mindössze az a pontosabban nem körülhatárolt képesség marad 
meg, amely érdekei védelmére ösztönzi. Egyes személyek külső jegyeiben is 
felismerjük a sertéssel való rokonságukat. A szerepek, akárcsak a középkori 
színházi kánonban, ezúttal is absztrakciók. (A középkori majd a reneszánsz 
bestiáriumok állatainak leírásai, tulajdonságaik meghatározása, az ősi arche-
típusok lehetnek a példák.)

A csoportok nagyszabású mozgása szintén visszavezethető a középkori és 
reneszánsz „rappresentazione sacrára”, a moralitásokra. A darabbeli ünnep, 
a „Sagra” lényegében egy szabadtéri kocsmában játszódik. A kocsma minden 
rossz szimbólumaként is felfogható, a kártyázástól a lerészegedésig, melyeket 
a középkori játékok elrettentő példázataiból jól ismerünk. A lerészegedés mel-
lett egy másik bűn is előfordul: a torkosság, amelyben állat és ember egyaránt 
szenved. A szerepek amellett, hogy többnyire absztrakciók, gyakran komple-
menterek, mint a fiatal és az idős megszállott, vagy éppen ellentétes pólusokat 
képviselnek.

A darab csodával kezdődött, s egy másik, váratlan csodával végződik: a 
féktelen tombolás, a bacchanália kellős közepén egyszercsak győz a vallásos 
hit, s a szétszórt, rendezetlen tömegből organikus egység lesz. A már teljes, 
kontrollálhatatlan zűrzavarban az állatias ösztönök helyett a csoda, a hit – mint 
valami deus ex machina – segítségével az ember elnyeri méltóságát. Ez a má-
sodik csoda, az elsővel ellentétben, a nézők szeme előtt kell, hogy végbemen-
jen, míg a szövegben, a cselekményben semmiféle motivációt nem kap. A két 
csodát a disznók levágása köti össze. Pirandello a bűnökkel, ellenpólusként a 
mártíriumot, Krisztus halálát szegezi szembe, s a csodálatos megmenekülést a 

805 „A magam módján erényre oktatom Lavaccara fiatalurat.” Sagra del Signore della Nave, id. mű 491.
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tengeren. San Nicola a hajósok védőszentje, a kereszt pedig a megmenekülés-
hez, a megtisztuláshoz vezet. A Nicola név eredete szerint az emberek közötti 
győzőt jelenti. A darab elsősorban csoportok dialógusán, mozgásán alapul, s 
annyiban is a középkori misztériumokra emlékeztet, hogy szinte epizódokból 
áll.806 A szórakoztató jelenetek a piachoz, a karneválhoz köthetőek, még egy 
tolvajt is láthatunk (akárcsak Brueghel festményein), s az állatiasság és halál 
hátterében kitör az emberi pokol. A körmenet megérkezésekor az embereket 
hirtelen felszabadítja a hit, s végre képessé válnak a szenvedésre. Az Ifjú Pe-
dagógus, egyben filozófus, rezonőr elmondja zárszavát, az epilógust, a darab 
morális üzenetét hangsúlyozva: „Az Ifjú Pedagógus: Nem látja? Sírnak, sír-
nak. Berúgtak, […] de íme itt vannak és sírnak véres Krisztusuk mögött. Mit 
akarnak ennél tragikusabb tragédiát?”807

A kereszt betöltötte hivatását, a pogányság helyett elhozta a keresztény hi-
tet. A pogány brutalitás hangja, zaja a darab végkifejletekor harmóniává válik, 
a templomi harang a tömeg sokféle, rendezetlen mozgását a körmenet egysé-
gébe rendezi, az ünnep zaját pedig az ima odaadó vonzásába vonja. Másrész-
ről a színháznak mind a filozofikus dialógusokat, mind a karneváli elemeket 
sikerült spektákulummá, szavak nélküli színházi rítussá, csoportok mozgásá-
nak szimbiózisává változtatnia, megteremtve egyúttal az előadás technikai és 
vizuális feltételeit is.808

Pirandello műveiben állandóan jelen vannak a műfaji, formai váltások, 
változások, a drámai műfaj megújítására való törekvés. A Gályaisten ünnepe 
rendkívül erős morális kicsengése talán éppen a felemelő erő megtalálására, 
az embereket egyesítő mítosz vagy vallásos hit felmutatására való törekvés, 
kísérlet az új ember, az új kor mítoszának megteremtésére, ugyanakkor a pa-
rabola elemein túlmenően igen fontosak a látvány, a spektákulum összetevői 
is. Műfaját Pirandello egyfelvonásos komédiaként határozza meg. Valójában 
azonban nehezen tekinthetjük a darabot komédiának, a happy end ellenére 
sem. Olyannyira erőteljes a morális üzenete, hogy az feltétlenül ellentmon-
dásba kerül a komédia hangsúlyosan könnyed világával. Talán leginkább té-
zisdrámaként definiálhatjuk, mely egy újfajta színház igényének kifejezése-
ként is felfogható. Mind a drámai szöveg, mind az 1925-ös színrevitel tömeges 
színházi ünnepet, rítust jelez, amely képes arra, hogy színházi eszközökkel 
erőteljes hatást gyakoroljon a publikumra.

806 L. még Andrea Camilleri: Le quattro storie cosidette girgentane: Lumíe di Sicilia, L‘altro figlio, La 
giara, Sagra del Signore della Nave. Továbbá Giorgio Luti: Struttura degli atti unici di Pirandel-
lo. In: Gli atti unici di Pirandello. Szerk.: Stefano Milioto, Mursia, 1978. Alessandro d’Amico, 
Alessandro Tinterri: La compagnia del Teatro d’Arte – Roma 1925–28. In: Pirandello capocomico, 
Palermo, Sellerio, 1987. Felicity Firth: Pirandello in Performance, id. mű.

807 Sagra del Signore della Nave, in: L. Pirandello: Maschere nude, id. mű, Vol. III. 447.
808 Felicity Firth szerint „állatias, orgiasztikus és fülsüketítően zajos, alaposan megijeszthette a 

függöny-huzogatót”, Pirandello in Performance, id. mű 29.
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A kritika külön kiemelte a modern színpadtechnika, például a fények 
használatát, amellyel fokozták a tömeghatást. A kegyetlenséget erőteljes szí-
nek hangsúlyozták, a háttérben ugyanakkor kék fény utalt a tengerre, arra a 
tengerre, mely tanúja volt Krisztus csodájának. A színpadnak a Hat szereplő 
szerzőt keres színteréhez hasonló funkciója van, hiszen a Gályaisten ünnepében 
szintén összekapcsolódik a nézőtérrel, megszűnik színpad és nézőtér külön-
válása. A teátrális hatást erősíti a dobok használata,809 amelyek kettős jelentést 
hordoznak: egyrészről a háborúra utalnak, másrészt azonban épp ellenkező-
leg, a védelmet, a megtermékenyítést jelképezik (akárcsak Maya istennő). Köz-
vetítenek ég és föld között. A zenei eszközök inkább az ember állatiasságára 
utalnak. A zene és a ritmus nem egyszerűen formális attribútumok, hanem a 
darab középponti rítusának alapvető részei. A dobpergés az előadás elején a 
pogány ünnepre szólít, míg a templomi harang és orgona az egyfelvonásos vé-
gén a pogányságból a kereszténységbe való átmenetet jelzi; az üzenetet –mely 
végül eljut a tömeghez – hogy egyedei ismét emberi lényekké váljanak. 

A Volta konferencia felől nézve a darabot, a Pirandello által oly hangsú-
lyos pillanatban, a színháza avatásán megrendezett művet talán egyfajta kí-
sérletként is felfoghatnánk, annak az új drámának a kísérleteként, amelyet a 
fasiszta kultúrpolitika várt volna; az új idők számára új darabot, az új korszak-
ba vetett hit kifejezését, mítoszteremtést. Ha esetleg ilyesmi mozgathatta is a 
drámaírót, az új mítoszokba vetett hit nem az ő kenyere.

Marta Abba

Pirandello felfedezettje a húszas években egy tehetséges fiatal színésznő, Mar-
ta Abba, aki iránt mély vonzalmat érzett, s aki ettől kezdve több drámája női 
főszerepét tudhatta magáénak. (Pirandello mindvégig a „Mester” maradt, aki 
a „Te Mestered”-ként szignálta leveleit, tegeződve, Marta viszont önözte a 
szerzőt.) Valójában – akárcsak a „Mester” drámáiban – a kapcsolat nem tudott 
a maga teljességében kibontakozni: a levelezésük tanúsága szerint feltehetőleg 
Abba volt az, aki nem akarta Pirandellót élettársának, ebben valószínűleg gá-
tolta a nagy korkülönbség is, s az író semmiképpen nem házasodhatott volna, 
hiszen nős ember volt – annak ellenére sem, hogy feleségét 1919 óta szanató-
riumban kezelték, s elmebetegségéhez hozzátartozott a férje iránti gyűlölet is. 
(A családi visszaemlékezés szerint Maria Antonietta Portulano asszony nem 

809 „Amint a függöny felmegy, a távolból dobok hangja hallatszik, amely nem a színpad felől jön, 
hanem a színház belsejéből, a nézők háta mögül. Lassanként ez a dobszó fokozatosan közeled-
ni fog.” Id. mű, 483. 

A GÁLYAISTEN ÜNNEPE: A SZENT ÉS A PROFÁN SZÍNHÁZA



XII. LUIGI PIRANDELLO ÚTJA310

is akart hazamenni hozzá, mindenesetre az írót érzelmein kívül házastársi 
hűsége kötötte hozzá). A végre 1995-ben kiadott levelezés Marta Abbával, 
mely 1925-től 1936-ig, Pirandello haláláig tartott, egy plátói szerelmet villant 
fel (legalábbis a közzétett anyagban), ugyanakkor nem ad választ a miértek-
re. Jelzi Pirandello szerelmét, vágyát, hogy a fiatal színésznő társa legyen, s 
bepillantást enged a két ember világába, melyben az írót a múzsája alkotás-
ra ösztönzi ugyan, de amelyben nem sikerült megkapniuk egymástól a várt 
nyugalmat.810 Az általunk vizsgált dokumentumok mindenesetre az idősődő 
s magát idősnek érző író állandó harcát, kísérleteit jelzik a fiatal színésznő 
pályájának minél sikeresebb egyengetése érdekében, amit az meg is követelt 
a maga számára.

A művésznő cserébe Pirandello színházának felbomlása után saját társu-
latot alapított, s tovább játszotta a „Mester” műveit. Marta Pirandello kései 
darabjainak múzsája volt, itt döntően – ellentétben a korábbiakkal – női fősze-
repek vannak, ezeknek a műveknek a szerzői jogait később M. Abba örököl-
te. (Kosztolányi, némi túlzással, Abbát Eleonora Duséhoz hasonlította).811 A 
kortársak véleménye meglehetősen megoszlott a színésznővel kapcsolatban, 
kevesen voltak maradéktalan hívei, a kritika inkább hidegségét, kellemetlen 
természetét emlegeti.812 Marta Abba játékmodorát tekintve korához képest mo-
dern, többeknél kevésbé maníros színésznő lehetett. Útja később eltávolította 
a színháztól: nem sokkal Pirandello halála után egy jómódú amerikai férfivel 
kötött házasságot, s felhagyott a színpaddal. Az Egyesült Államokba települt, 
ahonnan sok évvel később visszaköltözött ugyan Olaszországba, a színpadra 
azonban válása után sem tért vissza, az emlékezet egyetlen katasztrofálisan si-
kertelen szereplését őrízte meg. Sok megnyilvánulása egocentrikus, önző sze-
mélyiségre enged következtetni. Pirandello válogatott drámáinak első magyar 
kiadásához írott időskori utószava sem teszi őt sokkal rokonszenvesebbé.813

Pirandello és Marta Abba levelezése, sok más olasz irodalmi dokumentum-
hoz hasonlóan az Egyesült Államokba került: a Princetoni Egyetem vásárolta 
meg. A Mondadori kiadó 1390 levelet jelentetett meg belőle,814 szinte a teljes 
anyagot, amelyek sokat elárulnak az író életéről, munkásságáról (az unokasó-
gor, Alessandro D’Amico szerint a család egyetlen levelet tartott vissza, s kettőt 
rövidített meg jelentősen). Megismerhető belőlük Pirandello véleménye kor-
társairól, elégedetlensége saját helyzetével, elismertségével. A mélyben min-
den bizonnyal még ma is számos családi titok lappang, melyek alapkonfliktusa 

810 L. Pirandello: Lettere a Marta Abba, id. mű.
811 Kosztolányi Dezső: Pirandello társulata, in: „Pesti Hírlap”, 1926. december 23, in: Kosztolányi 

Dezső: Színházi esték II., Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1978, szerk.: Réz Pál, 544.
812 L. L. Sciascia: Alfabeto. pirandelliano, Adelphi Edizioni, Milano 1989, 9–10.
813 A hegyek óriásai, Függelék, in: Pirandello: Színművek, id. mű, 1983, 653–658.
814 L. Pirandello: Lettere a Marta Abba, id. mű. A család sokáig ellenezte a levelek széles közönség 

elé kerülését. 
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Pirandello felesége, Antonietta asszony súlyos elmebetegsége volt – a betegség 
akkoriban, főleg Szicíliában, a házaspár szülőhelyén szégyennek számított – a 
titkolózás, a botrányok kerülése szintén a családtörténet része: vélhetően a hol 
elfojtott, hol nagyon is kitörő konfliktusok a művekre is hatással voltak. 

A lezárhatatlan összegzés: A hegyek óriásai

Talán nem véletlen A hegyek óriásainak befejezetlensége, mint egyik kritikusa 
mondja, „A harmadik felvonás problematikája Pirandellónak a végső összeg-
zésre való képtelenségét jelzi.”815 Hozzátehetjük, nem képes a mítoszt feldol-
gozni, az előre kódolt tragikus befejezést megírni vagy feloldani. 

A mű valamelyest a Hat szereplő szerzőt keres folytatásaként egy színházi 
társulat „romjain”, az utolsó megmaradt színész-szerepekre épül. A konflik-
tus most is az előadás létrejötte, ezúttal egy „meglévő” dráma előadása. (Ilyen 
előadást készített elő a társulat a Hat szereplő szerzőt keresben is.) A Hat szereplő 
bipolaritása a tervezett drámában tripolaritássá változott volna: a két befejezett 
felvonás a „balszerencsések” villája előtt, illetve a villában játszódik, ahova a 
cselekmény szerint a színésztársulat megérkezik: a színészeknek művészetük 
és szenvedélyeik által teremtett világával a „balszerencséseknek” önnön kép-
zeletük által teremtett világa áll szemben. Ilse, a főhősnő missziójának tekinti 
az iránta érzett reménytelen szerelmében öngyilkossá lett költő (!) számára 
írott verses drámájának előadását: az Elcserélt fiú meséjét akarja mindenáron, 
férje, színészei, sőt önnön tönkremenése árán is elvinni a közönséghez. (A 
„költő” iránt szerelemre képtelen primadonna talán a magánéletében sem volt 
ismeretlen a darab „költője” számára.) Ez a közönség lett volna a szerző tervei 
szerint a dráma szerkezetében a harmadik csoport: az el nem készült harmadik 
felvonásban megjelenő óriások, illetve szolgáik. Létük, kultúra-ellenességük 
félelmet kelt, Ilse azonban a cselekmény során nem törődik a baljós előjelekkel. 

A dráma 1928-tól íródott, és 1934-ben a II. felvonása is megjelent. 1936 
őszén Pirandello készült a dráma befejezésére, hogy a következő tavaszon be-
mutathassák a Maggio Musicale Fiorentino műsorán. Különös, hogy az egyéb-
ként igen gyorsan alkotó szerző ennyire nem boldogult anyagával. Az író fia, 
Stefano szerint apját olyannyira foglalkoztatta a mű, hogy halálos ágyán, az 
1936. december 9-ről 10-re virradó éjjel a meg nem írt utolsó felvonást mondta 
el neki: Stefano egy rövid prózai összegzésben jegyezte ezt le, mely bizonyos 
korábbi kiadásokban a dráma után szerepelt. Eszerint a színész társulatveze-
tő, a főhősnő kétségbeesett unszolására a társulat mégis megpróbálja előadni 

815 Roberto Alongé: Pirandello tra realismo e mistificazione, Guida Editore, Napoli, 1972, 325.
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drámáját, az Elcserélt fiú meséjét, ezt azonban az óriások, illetve szolgáik olyany-
nyira elutasítják, hogy megölik a főhősnőt. A dráma talán a legközelebb viheti 
a nézőt, az olvasót a húszas évek vége, a harmincas évek pirandellói világához, 
így a „művészet” és „élet” egyre fenyegetőbb dichotómiájához.816 A hegyek óri-
ásai szerkezetében továbbviszi a „színház a színházban” koncepciót, azonban 
egyre elvontabbá válik, egyfajta rítushoz közelít. Az előadás eljuttatásának 
kérdése a közönséghez tulajdonképpen gazdasági probléma is: a nézőknek fi-
zetniük kell azért, hogy a társulat előadhassa munkáját – elszegényedésük oka 
is anyagi, a társulat megfogyatkozott, már csupán néhány tagja, a legelszántab-
bak maradtak. A titokzatos légkört kiemeli a hátborzongató zenei aláfestés is. 

A hegyek óriásait próbálhatjuk különböző, mégis homogén egészet alkotó 
műfajok együtteseként értelmezni, mintegy a Hat szereplő szerzőt keres folyta-
tásaként. Pirandello ebben a művében újraalkotja, legalábbis a főbb szerepek-
ben, a hagyományos olasz színtársulatot is a maga hierarchiájával. A színészek 
„sorsának” ábrázolására pedig megteremti a nála megszokott élet–művészet 
ellentétet. 

A darab szereplőit három csoportba sorolhatjuk: a társulat színészei, a „kí-
sértetek”, majd az óriások és szolgáik, akikre valójában csak utalás történik, 
mivel a harmadik felvonás, amelyben megjelennének – mint említettem – nem 
készült el. (Az utóbbi évtizedek előadásai hűek maradtak a két befejezett fel-
vonáshoz, s nem használták fel a Stefano Pirandello által lejegyzett harmadik 
felvonásbeli cselekményt.) 

A troupe konfliktusain keresztül a hagyományos és az új színház ellent-
mondásaiba is betekintést nyerünk: felfoghatjuk a darabot ennek az új szín-
háznak a debütálásaként is, amint a modern kényszerűen legyőzi a régit. A 
hegyek óriásai tehát továbbviszi a színház a színházban motívumot, a szerepek 
a grófné „színészei” és a „kísértetek” között oszlanak meg. A nagy színészt – 
ezúttal női capocomico, a társulat vezetője – Ilse képviseli, ellentétét, a rendezői 
színházat Cotrone, a mágus, aki csoportjának mozgását egyértelműen irányít-
ja. Mindkét csoportban a közös játék számít, a színészcsoport is együtt dolgo-
zik, játszik, mozog a színpadon. A „színészek” és a „kísértetek” közötti külön-
bözőség, kettősségük máris bizonyos feszültséget kölcsönöz a cselekménynek.

Először a színésztársulat tagjai nézik végig a „kísértetek” előadását, majd 
a „kísértetek” az Elcserélt fiú meséjének előadását, amit ezúttal a „színészek” 
adnak elő, végül ismét a „színészek” válnak a villa közönségévé. Ebben az 
értelemben A hegyek óriásai azt az utat is jelzi, amit az olasz színház megtett, a 
XIX–XX. század fordulójától a harmincas évekig. Ilse szekere általános érvé-
nyűvé válik: az olasz vándortársulatok metaforájává.

816 A hegyek óriásai váltotta ki az utóbbi évtizedekben a legnagyobb érdeklődést a színházi szak-
emberek, rendezők, színháztörténészek körében. 



313

A művészet megértésének lehetetlensége, amely a Hat szereplő szerzőt ke-
resnek is alapkérdése volt, ezúttal nem a szerző, hanem a közönség elutasítá-
sát jelenti, a világét, amely tudni sem akar a színészekről, előadásukról. Ilse 
az akadályok ellenére vissza akar térni a színpadra, s ekkor születne meg az 
előzetes utalások, illetve Stefano Pirandello jegyzetei alapján is, a tragédia – az 
óriások egyenesen elpusztítanák a művészetet jelképező Ilsét.

Mint Pirandello drámáiban általában, ezúttal is meglehetősen kevés a cse-
lekmény, azon belül is gyakoriak az ismétlődések. A darab főszereplője Ilse, de 
Cotrone mágus is fontos alak, aki egyes rendezői felfogás szerint középpontba 
kerülhet, illetve a két szereplőt hasonló súllyal is kezelhetik. Cotrone mágus 
egyrészt a futurista színházra is emlékeztet, amint szinte marionettfigurák-
ként mozgatja a „kísérteteket”, másrészt a szicíliai bábosokra is.817 Alakjában 
különös spiritiszta vonások is megjelennek. Szerepe ugyanakkor tekinthető a 
brillante, a filozófus, a rezonőr szerepkörnek, aki nincs ugyan kívül a cselek-
ményen, de azt részben kívülről nézi.818 Nem egyszerűen téziseket fogalmaz 
meg, mint az All’uscita (A kijáratnál) rezonőrje vagy mint Laudisi az Így van (ha 
így tetszik)-ben, hanem önálló karakter.

Ilse alakját leginkább IV. Henrikéhez hasonlíthatjuk: a kezdetben férfi fő-
szerepeket a húszas évek második felében, Marta Abba megjelenésekor (ahogy 
egyre fontosabbá vált a szerző életében) részben a számára írt női főszerepek 
váltották fel. A szerep tragikát tételez fel, bár az infantilizmus egyes vonásai 
is megjelennek nála. Egyes kritikusok kétségbe vonják az Ilse által képviselt 
színház értékét, időszerűségét, megkérdőjelezve tragikumát, s meghatározó-
nak tekintve a parabolát.

Mint több más Pirandello darabban, ezúttal is van a cselekmény jelenéhez 
képest egy közelmúltbeli „esemény”, egy melodramatikus, narratív szál: az 
Ilsébe szerelmes költő öngyilkossága, akinek darabját, költészetének nagy-
sága miatt, Ilse színre akarja vinni, már csak azért is, mivel ő bátorította a 
mű megírására. A fiatalember azonban, ahogy befejezte Az elcserélt fiú meséjét, 
öngyilkos lett. Ilse szerepe összetett: Az elcserélt fiú meséjében a szerencsétlen 
anyát alakítja, miközben a társulatban feleség, akiért férje, a Gróf mindent fel-
áldozott, teljes vagyonát a társulatba fektette, mely a tönk szélén áll, ám az 
asszony mindezzel nem törődve csak a művészetének él. Lehetne még sze-
rető is, nem csupán a költő, a társulat férfi tagjai is varázsa rabjai, azonban 
éppen ez a szerep az, amelyet nem képes, nem akar betölteni. Ha a brillante 
szerepében Cotrone a vezető színész, a hősszerelmes, a Gróf most a másodszí-
nész szerepét kapja. Ezúttal ő az a passzív, cselekvésképtelen alak, aki máskor 
női szereplő szokott lenni, például a Hat szereplő szerzőt keresben az Anya. A 

817 A futurista színház párhuzamaival kapcsolatban l. Franca Angelini: Il teatro del Novecento da Pi-
randello a Fo, Laterza, Bari–Roma, 1976 és Teatro e spettacolo nel primo Novecento, Laterza, Roma–
Bari, 1988.

818 A szerepkörről l. Sergio Tòfano: Il teatro all’antica italiana, Rizzoli, Milano 1965, 31. 
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férj teljességgel alárendeltje az asszonynak, szolgája, akit az meg is aláz. Ő az 
egyik pólus, míg a másik Cotrone, a mágus, aki viszont csodákra képes.

Mint látjuk, a szereplők is és interperszonális kapcsolataik is torzultak, 
még csak nem is tragikusak, hanem groteszkek, bábfigurákra emlékeztetnek, 
mesehősökre, akiket mégsem vehetünk annyira komolyan. A színház a szín-
házban motívum valamint Az elcserélt fiú meseszerű, patetikus mivolta csak 
még jobban eltávolítja a szereplők konfliktusait, „szenvedését” a közönségtől, 
inkább kuriózummá válnak. Az elcserélt fiú meséje költői, melyből a patetikus, 
drámai hangvételű részleteket adják elő. Mint szereplők absztrakciók, szere-
pek, olyan maszkok, amelyek adott kánonoknak megfelelően működnek.

Talán Maria Maddalena alakja hordoz leginkább groteszk elemeket, ő pél-
dázza a legjobban az értékek önmaguk ellentétébe fordulását: szerencsétlen 
idióta, prostituált, aki nőiességét, termékenységét bárkinek odaadja, valójában 
észre sem veszi tetteinek súlyát. Az őrület nála ártatlan tudatlanság, amivel 
mások visszaélnek, s a szexualitás, mint máskor is Pirandellónál, ezúttal is 
feldolgozatlan mitológia marad. 

A családi szál A hegyek óriásaiban csak másodlagosan jelentkezik. A Grófné 
„személyes” története nem kerül a középpontba, mindössze ő és a Gróf tar-
toznak össze, valamennyi családi szerep közül csak a házaspár jelenik meg. A 
szokásos szerelmi háromszög metaforikussá válik: a művészet számára jelent 
inspirációt. A csoporthoz tartozás világos a színészeknél, sokkal elvontabb a 
„kísértetek” esetében. Az előbbieket érzelmeik vezérlik, szenvedélyeik (gon-
dolhatunk a groteszk színházra is, például Rosso di San Secondo Marionettek, 
micsoda szenvedés! című darabjára). Ilse szenvedélye a művészetbe vetett fa-
natikus hit, amely senkit és semmit nem kímél. (Femme fatale, akár az Ahogy 
szeretsz, Ismeretlenje, avval a különbséggel, hogy Ilse a színházban hisz.)

A konfliktust a színészek előadása jelenti, amit valójában egyedül Ilse 
akar. A feszültség végeredményben a hangnem és a ritmus állandó, igen gyors 
változásából adódik. A színház a színházban technikája két szinten valósul 
meg. Egyrészt a Pirandello mű színrevitelével az előadáson belül, másrészt a 
fantomok közvetlen játékán keresztül.

Utaltam a halál metaforájára, a költő öngyilkosságára, mely végigkíséri 
a drámát. A darab elejének szerzői utasítása szerint a színpad közepén, egy 
emelkedőn öreg ciprus áll, amit tekinthetünk a halál jelképének, akárcsak a 
villát, mely „egykor úri villa volt, de mára lepusztult és elhagyatott. Magányo-
san emelkedik a völgyben, előtte füves tisztás.”

A titokzatos légkört zenei aláfestés emeli ki: a szerzői utasítás furcsa hang-
szerekről szól, rikácsolásba csapó énekről. „Ez az ének valamiféle veszély 
elmúltát jelzi, amit már nagyon várnak: az ismeretlen okból ránk törő őrült 
pillanatok végét.”819 Mint az idézet is mutatja, a színpadkép és a díszlet, a 

819 L. Pirandello: Maschere nude, Vol. IV., id. mű 1310.
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szerzői utasításoknak megfelelően számos pirandellói toposzt jelenít meg: a 
szorongást, a meghatározhatatlan fenyegetettséget, az őrületet. A szerzői uta-
sítás többes szám első személye a közönséget is bevonja a cselekménybe. A 
metafizikus légkör megteremti a varázst, előkészíti a nálunk erősebb, megma-
gyarázhatatlan erők megjelenését.

A színpadkép szimbolikáját már több más darabban is megfigyelhettük, 
gondoljunk például a Hat szereplő szerzőt keres reflektorfényeire, Madama 
Pace szürrealista jelenésére, vagy a végkifejlet kertjére. Másrészről már meg-
szokhattuk Pirandellónál, hogy a darab elején utalás történjék a végkifejletre, 
gondoljunk például a IV. Henrikre vagy a Csörgősipkára. A trónfosztott király-
nő meseszerű is lehetne, a meztelenség azonban különösebben jelentkezik. 
Nyilvánvalóan érdemes volna a darab pszichoanalítikus megközelítését adni, 
ahogy azt a Hat szereplő szerzőt keres esetében is megtette a kritika.820 Más kri-
tikus nagy figyelmet szentelt a darab szimbolikájának, így a benne szereplő 
számoknak.821 

A második felvonás a veszély, a halál előérzetével zárul, s nem tud elké-
szülni a harmadik felvonás. 

A dráma-parabola különböző drámai műfajok, stílusrétegek, szerepkö-
rök szintézisét teremti meg a tézisdrámától kezdve a futurista színház egyes 
elemein keresztül (izgalmas Walpurgis-éjszerű kísértetjátékkal) a költészet, a 
mese, a filozofikus monológok, szürreális, groteszk elemek, a farce, a komé-
dia felhasználásával – mégis minden homogén egészet alkot. A miszticizmus, 
az ezotéria a „balszerencsések” alakjaiban, a darab helyszínének szimboliká-
jában a korábbiaknál is nagyobb teret kap. A dráma felfogható ugyanakkor a 
„nagy színész”, a vándortársulatok pusztulásának ábrázolásaként is. Stefano 
Pirandello feljegyzése alapján a meg nem írt harmadik felvonásban a művé-
szet és a „tömeg” ellentétének tragédiája, a művészet jelképes halála jelent 
volna meg. (Az óriások és az őket szolgálók brutalitása már a korábbiakban 
is felsejlik.)

A modern rendezések egyetértenek abban, hogy a meg nem írt harmadik 
felvonás összefoglalását nem tekintik a darab részének, ennek ellenére a drá-
ma „tragikus” lezárása az első két felvonás utalásaiból, hangneméből kikö-
vetkeztethető. A darabban a hatalom, illetve annak szolgái védtelenné teszik 
a művészet képviselőit, s a mű az ő végzetük beteljesedésével fejeződne be. 
Mario Missiroli, Massimo Castri és mások gyakran egymásnak homlokegye-
nest ellentmondó, ugyanakkor igen eredeti és érdekes interpretációkat adtak. 
Talán még a dráma befejezetlensége is hozzájárul az interpretációk sokféle le-
hetőségéhez.

820 Charles Klingermann: A Psychoanalytic Study of Pirandello’s Six Characters in Search of an Author, 
„Journal of the American Psychoanalytical Society”, 10 (1962).

821 Umberto Artioli: La madre e i figli cambiati: Il Gigante e l’angelo, in: Testo e messinscena in Piran-
dello, La Nuova Italia Scientifica, Firenze 1986.
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Strehler a művészet és a társadalom összeütközésének drámájaként vitte 
színre a művet: egyik rendezésében a tragikus végkifejletet, a művészet ha-
lálát a leereszkedő vasfüggönnyel érzékeltette, mely széttörte Ilse kordéját. A 
hegyek óriásai nagy rendezései közé tartozott (ehhez is, mint más kedvenc da-
rabjaihoz, többször visszatért), s 1966–67-ben ekként vallott róla:

Azt szeretném, ha az előadás egyszerre lenne mágikus, fantasztikus, igaz – és minden 
iszonyatában emberi; hogy valamiképpen összefoglalja Pirandello megannyi témáját, 
a polgári drámákétól a színháziakig és a dialektális-népiesekig. Egy interpretációt 
– azt hiszem – értelmetlen magyarázgatni, csak megcsinálni lehet. Elmondani csak 
képfoszlányokat, egy-egy gesztust, egy kiáltást lehet, jelezni egy hangot, egy moz-
dulatot, egy színt, egy sémát. A darab befejezetlen, csak a fia, Stefano elbeszéléséből 
ismerjük Pirandello elképzeléseit. Ez az el nem készült befejezés a legizgalmasabb 
számomra A hegyek óriásaiban, ezzel szemben kell a legnagyobb felelősséget éreznie 
az interpretátornak. Csend, semmi több. Egy hatalmas szobát kell elképzelni, a piran-
dellói színház valamennyi figurájával, szavaikkal, gesztusaikkal; az egyik sarokban 
pedig az óriások szereplői, a színészek, Ilse, a gróf, szóval mindenki, és képtelenek 
kimondani azt a szót, amely lezárná a történetet, mert Pirandello sem találta ezt a szót. 
Azaz kiüvölthetik magukból a szenvedélyeiket, de csak egy bizonyos pontig, amed-
dig a szerepük meg van írva, mert a szerző utolsó szavain túl már csak mozdulatok, 
gesztusok és cselekvések képzeteként léteznek, de nem adatott meg nekik, hogy be-
szélhessenek is. Arcok, soha el nem hangzó kiáltásra nyitott szájak… Ilse halála – akit 
megölnek az óriások, mert képtelenek megérteni – ebben a hatalmas csendben játszó-
dik. Sárgásan-kékesen vibráló acetilénlámpák sivár rivaldafényében indul el a gyász-
menet: a színészek felemelik halott társnőjük testét, hogy utolsó útjára vigyék; arcukon 
szétmázolódott a festék, szemüktől fekete csíkok húzódnak le végig az arcukon – az 
egész egyszerre szánalmas és megrendítő. Az üres emelvény sötétjében egyetlen lám-
pa ég, az összes többi fokozatosan kialudt; ez az egy pislákol, mint valami bolygó az 
űr homályában, mely már sohasem húny ki…822

A szövegkultúrától az előadásig 

Pirandello drámáiban a modern identitásválság több szinten is jelentkezik: a 
drámai műfaj változásaiban, a szerepformálásban, a darabok szerkezetében, 
a lineáris, „jól megcsinált” darab széttörésében. Igen sok a drámákban a filo-
zofikus monológ, a korábbi szerepkör, a rezonőr nem egyszer újra feltűnik, 
hogy közvetítsen a nézők és a szerző, a színpad világa között. A Pirandello-
kritikában többen is felvetették az író különböző műnemekben, műfajokban 

822 Giorgio Strehler: A hegyek óriásai, 1966–67, in: Az emberi színházért, Gondolat, Budapest 1982, 
Schéry András fordítása, 319–321.
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jelentkező sajátos közelítésmódját; a rezonőr szerepkört nem egyszer visz-
szavezették a korabeli szicíliai értelmiségi hivatásokra is: a jogász, a bölcsész 
a szicíliai társadalom központi alakjai voltak (a megkésettség miatt sok más 
polgári foglalkozáshoz képest gyakoribbak, elterjedtebbek.) A hosszas szerzői 
utasítások, a textualitás a pirandellói színháznak lényegévé válik. Természete-
sen nem Pirandello „találta fel” az új drámát. Inkább megérzett, magába szí-
vott valamit a kor áramlataiból, és ezt olyan sikeresen közvetítette, hogy a XX. 
századi olasz drámaírók közül egyetlenként valóban világhírű lett. Számos 
kortárs és utána következő olasz és európai drámaíró rokonát, boldog(talan) 
ősét tisztelheti benne. A kor groteszk színházának elemei (melyekre ma kevés-
bé emlékszünk, például Luigi Chiarelli, Luigi Antonelli vagy Pier Maria Rosso 
di San Secondo drámáiban) éppúgy fellelhetők darabjaiban, mint a futuris-
ta színház egyes kellékei (Filippo Tommaso Marinetti, Francesco Cangiullo, 
Fortunato Depero szintézisei és színpadi megoldásai). 

Pirandellónál a futurizmus hatására is utalhat A hegyek óriásai című míto-
szának álomszerű bábjelenete is. Olyannyira, hogy az író halála után Marinetti 
futuristának mondta őt – ez tőle a legnagyobb elismerést jelentette. Pirandello 
kapcsolatban volt Bragaglia kísérleti színházával is.823 A külföldiek közül fel-
tétlenül hatással volt rá Nyikolaj Jevreinov, akinek munkásságát nagyra érté-
kelte, művét be akarta mutatni színházában. 

Az olasz színházi hagyományok, elsősorban a commedia dell’arte és a 
nagy színészek az európai színházi világ emlékezetében és Pirandello drá-
máiban egyaránt jelen vannak, akárcsak a nagy huszadik századi színházi re-
formerek munkáiban. A Hat szereplő szerzőt keres824 című darabjának magyar-
országi bemutatója kapcsán meg is említik a Vígszínház műsorfüzetében a 
commedia dell’artét.825 (A darab magyarul egészen az utóbbi időkig a nem 
egészen pontos Hat szerep keres egy szerzőt címmel szerepelt.) 

Pirandello olyannyira rezonált a kortárs tudományos és művészeti ágak, 
az irodalom különböző áramlataira, hogy még a szocio- és a pszichodráma 
atyja, Moreno is úgy vélte késői éveiben, a szicíliai szerző tőle lopott. Persze 
utólag megállapíthatatlan, vajon a Ma este improvizálunk!826 (1930) tényleg 
Moreno bécsi terápiás üléseinek rögtönzési technikáját használja-e fel. Nem 
lehet sem bizonyítani, sem cáfolni, hogy Pirandello hallott-e esetleg barátaitól, 

823 L. A. C. Alberti: Il teatro nel fascismo, id.mű, Alberto Cesare Alberti, Sandra Bevere, Paola Di 
Giulio: Il teatro sperimentale degli Independenti (1923–1936), Bulzoni, Roma 1984. Bragaglia re-
pertoárjában többek között Csehovval, Strindberggel, Wedekinddel, Jarryval, Schnitzlerrel, 
Čapekkal, Shaw-val, O’Neillel, Brechttel, Klaus Mannal, Ramón María del Valle-Inclànnal, az 
olaszok közül például Italo Svevóval találkozhatunk. Pirandellótól két egyfelvonásost, A férfi, 
aki virágot hord a szájábant, és az All’uscitát, a Kijáratnált mutatja be.

824 A darabot a Vígszínház mutatta be 1925-ben. A fordító Karinthy Frigyes volt. 
825 OSZK Színháztörténeti Tár. 
826 Questa sera si recita a soggetto, Ab Ovo, Budapest 1995, ford.: Székács Vera
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akár Pier Maria Rosso di San Secondótól vagy másoktól Moreno üléseiről, ol-
vashatta-e 1918 körül Moreno folyóiratát, a „Daimon”-t, de az is lehetséges, 
hogy véletlen egybeeséssel alkalmaz – bár ő csak fikcióban – olyasmit, mint a 
bécsi pszichiáter.827

A szerepkörök mellett a pirandellói dráma műfaja is a megszokottnál 
képlékenyebb: gyakran egy adott mű sem homogén, hanem különböző mű-
fajokhoz, stílusrétegekhez kapcsolódik. A tízes évek végétől kezdve (érdekes 
módon akkor, amikor a pirandellói esszék száma lényegesen csökken) egy-
re gyakrabban dominál a tézis-dráma, miközben a legszélesebb skálán ve-
gyülnek komédiáiban, paraboláiban a különböző drámai műfajok, a grand 
guignoltól kezdve a farce-on, a bohózaton, a komédián, a groteszk drámán 
keresztül a tragédiáig. A húszas évek végi „mítoszok” a korábbiaknál sokkal 
inkább tézisdrámák, ami helyenként már a színpadszerűség, az előadhatóság 
rovására megy.

A kor nagy kritikusa, Adriano Tilgher szellemtörténeti megközelítésével 
talán egyenesen feltalálta a pirandellizmust, mely erőteljesen vissza is hatott 
a drámaíróra, olyannyira, hogy némelyek szerint nem egy kései drámájában 
gúzsba kötötte a címkének való megfelelés igyekezete. Igaz, a húszas évek 
végén szerző és méltatója összekülönbözött, Pirandello ekkorra már világhírű 
volt. Tilgher kiemelte a művek eszmevilágát, melyben az Élet és a Művészet 
kettősségét hangsúlyozta.828 Ez a látásmód követhető nyomon Pirandello több 
novellájában is, A csapda (La trappola), A talicska (La carriola) címűben például. 
A kritikus által festett képhez való igazodás következményeként értékelték 
egyesek az író munkásságában a húszas évek második felében bekövetkezett 
bizonyos megmerevedést, aminek példájaként elsősorban a Diana és Tuda (Di-
ana e la Tuda) című darabot szokták felhozni, melynek szobrásza a modelljénél 
tökéletesebb szobrot készül megalkotni. (Tilgher tekintélyére és hatására jel-
lemző, hogy az akkoriban már Magyarországon élő Antonio Widmar egy, a 
„Nyugat”-ban megjelent tanulmányát a modern olasz színházról szó szerint 
Tilgher tanulmányából vette át – saját neve alatt.)829 A kritikus által felvázolt 
szellemtörténeti megközelítés amúgy valóban nem volt idegen Pirandellótól. 
„Kanttól kezdve az egész modern filozófia arra az intuícióra épül, mely az 
Élet, az abszolút spontaneitás, alkotó tevékenység, a szabadság örök lendüle-

827 L. Ottavio Rosati, szerk.: Questa sera si recita a soggetto. Pirandello, Moreno e lo psicodramma, in: 
„Atti dello Psicodramma”, fascicolo VIII, anno 1983. (A Questa sera si recita a soggetto előadását 
Zerka Toeman Moreno közreműködésével, Luigi Pirandello és Jacob Levi Moreno emlékére 
1983. március 29-én tartották a Teatro Flaianóban, Rómában az Associazione per le Ricerche 
sullo Psicodramma Analitico szervezésében. L. még: Ottavio Rosati, szerk.: La Moreno per Pi-
randello e Ciascuno a suo modo, in: „Atti dello Psicodramma”, fascicolo IX, anno 1987.

828 Adriano Tilgher: Il teatro di Luigi Pirandello, in: Studi sul teatro contemporaneo, 1922.
829 L. „Nyugat”, 1920. 20. szám, Színházi figyelő: Az új olasz színház. L. még Fried I.: Emlékek városa, 

id. mű, 237.
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te, az új és eltérő állandó alkotása, s azok között a sémák között feszül, ame-
lyek megpróbálják béklyóba zárni.”830

A filozofikus tézisnek megfelelően a pirandellói regényforma is megválto-
zott: a hangsúly nem a cselekményen van, az alakok jellemének bemutatását 
részben önreflexiók váltják fel: esszészerű elemek, monológok, kommentárok 
dominálnak. Ezt a technikát viszi a végletekig a szerző a dráma műfajában, 
az Amikor az ember valaki (Quando si è qualcuno, 1932) című darabban, melynek 
író-főhőse saját hírnevének foglyává válik. (Az „élet” – pontosan a tilgheri 
„pirandellizmus” értelmezésének megfelelően – immár merev forma). A kései 
regényekhez hasonlóan a pirandellói életérzés itt is a végletekig jut: jelképes 
a darab népszerű író hősének életérzése, aki jóvátehetetlenül képtelen új kap-
csolatra, egyesül szerepével, s végül úgymond maga határozza el saját halálát, 
amikor is szoborrá merevedik.

Pirandello parabolisztikus regényei az esszé, a drámai szövegek a filozo-
fikus monológok felé közelítenek, a drámákban számos esszéjellegű, narra-
tív elem van, a szerzői utasítások még a korábbiaknál is fontosabb szerepet 
kapnak. A húszas évek vége, a harmincas évek négy „mítosza” – ahogy maga 
az író definiálta műfajukat – elvont tézisekre, rítusokra épül. Ezek a mítoszok 
a korábbi művekhez képest elvontabbak, patetikusabbak, rítusaik, rituálé-
ik olykor kevésbé színpadszerűek. A szereplők személyiség nélküli alakok, 
a történetek parabolák. Az elcserélt fiú meséjében (La favola del figlio cambiato, 
1930–32)831 megjelenik a Pirandellónál igen ritka szereplő, a „tömeg”, mely 
vak és tudatlan. A Lázár (Lazzaro, 1928) vallási „mítosz”, Az új telep (La nuova 
colonia, 1926–28)832 társadalmi „mítosz”, mely a változás, a megtisztulás tár-
sadalmi szintű lehetetlenségének képével zárul, míg A hegyek óriásai befeje-
zetlenül maradt művészet- és társadalommítosz. Az új telep a társadalom, 
A hegyek óriásai pedig a művészet pusztulásával ér véget. Pirandello a teljes 
relativitásból a „rendet” kereste, azt, amit gondolati síkon nem talált meg, 
s ami műveiben – talán éppen a gondolati zsákutcából következően – egy 
új rendszer, szerkezet, műforma létrehozásához vezeti, legizgalmasabban A 
hegyek óriásaiban. 

830 A. Tilgher: Il teatro id. mű. Idézi C. Vicentini: Pirandello e il disagio, id. mű, 241–244. A későbbi-
ekben Pirandello és Tilgher nézetei részben különböznek a modern színházzal kapcsolatban, 
amennyiben Pirandello szerint a műalkotás nem közvetlenül reagál korára, mivel „örök”, s a 
szerző saját belső énjéből fakad, míg Tilgher szerint a műalkotás lényege, hogy az „saját kora 
Életét formába önti”. 

831 Novellaelőzménye: Il figlio cambiato, 1902. Később Gian Francesco Malipiero zenéjével mutat-
ták be. Első előadása Németországban volt 1934-ben.

832 L. Suo marito (1911) című regénye alapján.
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Pirandello a művészetben és a közéletben

Pirandellónak, az értelmiséginek, az embernek a fasizmushoz való viszonya 
máig vitatott. Ez a meglehetősen ambivalens, mégis alapvetően lojális kapcso-
lat önmagán is túlmutatva jelez egy kort, egy értelmiségi magatartásmódot. 

Pirandello családi örökségéből, a Risorgimento garibaldista hagyománya-
iból következett egyfajta patriotizmus, antiklerikalizmus. Az író bizalmatlan-
sága a demokrácia, a parlamentarizmus iránt, mely láthatóan generációja szá-
mos tagjának sajátja, néhol műveiben is megmutatkozik: lényegében az Öregek 
és fiatalok című regény is olvasható az egyesített Olaszország (vagyis a liberális 
Olaszország) súlyos bírálataként. A kritika felfigyelt arra a különös epizód-
ra, hogy Pirandello a marcia su Roma utáni napon írott magánlevelében meg 
sem említi az eseményt, mint aki jelentéktelen apróságnak tartja, ugyanakkor 
nem sokkal később lelkes interjút ad a kormányfővel kapcsolatban.833 A későb-
bi súlyos lépést, amikor is a Matteotti-gyilkosság után Pirandello táviratban 
biztosítja a meggyengült Mussolinit támogatásáról, Leonardo Sciascia az író 
„szicíliai mivoltával” magyarázza, avval a tulajdonságával, hogy szeretett az 
árral szemben úszni; a polgárpukkasztás körébe tartozik, hogy ő éppen akkor 
jelenti ki rokonszenvét, amikor mások meghasonlanak.834 

Bármennyire tett is az író gesztusokat közéleti emberként a fasiszta re-
zsimnek, drámái mégsem illettek a fasizmus értékrendjébe, ahogy életmódja 
sem. Életrajzírója, Gaspare Giudice leírja, Mussolini mennyire nem értett egyet 
Pirandellónak Marta Abbához fűződő kapcsolatával. „Ha tetszik az embernek 
egy nő, ledönti egy díványra, és kész!” – valahogy így gondolta a Duce.835 A 
rendszernek jól jött a világhírű szerző, akivel büszkélkedhetett, azonban „ne-
héz természete” megakadályozta az írót a barátkozásban, művei pedig abban, 
hogy hivatalos művésszé váljon. Pirandello lényegében előbb lett külföldön 
kiemelkedően sikeres szerző, s csak ezután Olaszországban is, sikerei betud-
hatóak az újfajta rendezői koncepciók megjelenésének is, amelyekhez művei 
jó anyagot szolgáltattak.836 

A hipotézisek között a szimpla érdekekre, a Pirandello színházalapítási 
terveire mint motivációra vonatkozó feltételezésen túl egy másik szerint Piran-
dello saját nagyságát is megerősítve láthatta, ha Mussolini nagyságában hisz: 
„Cézárok és Oktáviuszok kellenek ahhoz, hogy Vergiliuszok is lehessenek” 

833 Idézi A. C. Alberti: Il teatro nel fascismo, id. mű, XIV
834 L. Sciascia: Alfabeto, id. mű, 69–79.
835 G. Giudice: Luigi Pirandello, id. mű, 29. 
836 G. Pedullà: Il teatro, id. mű, 26. 
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– mondta Pirandello francia barátjának-fordítójának, Benjamin Crémieux-
nek.837 A Teatro d’Arte, az állandó színház alapítói között a kifejezetten szín-
házi emberek mellett (mint a színész Lamberto Picasso) ott van több vezető 
értelmiségi is, mint Massimo Bontempelli vagy egy első tervezetben Giuseppe 
Prezzolini. (Ő később mégsem csatlakozott az alapítókhoz.) Azaz nagyszabá-
sú vállalkozás volt ez, melyet azonban a politikai támogatás anyagi háttere 
nélkül nem láttak megvalósíthatónak. 

Pirandello rendezései a Teatro d’Arte társulatában nem voltak egészen 
előzmény nélkül valóak, már volt egy korábbi Goldoni rendezése. A szerző 
azonban most új szerepben jelent meg, ezúttal társulatvezető, rendező, aki 
nagy terveket kovácsol a társulattal kapcsolatban. A tervei szerint bemuta-
tásra kerülő mintegy 50 mű között számos kortárs szerzőt készült színpadra 
állítani, zömmel azonban mégis saját műveit mutatta be, turnéin pedig saját 
drámáit rendezte meg. 

A kormányfőhöz eljuttatott egyik dokumentum szerint Pirandello a szín-
házi dotációért cserébe felajánlja Mussolininek Olaszország, illetve a fasizmus 
propagálását.838 (Ez utóbbit, mint korábban már láttuk, a külföldre utazó neves 
művészektől, értelmiségiektől amúgy is elvárták.) Ezért iktatta be kiselőadá-
sát a társulat külföldi turnéin az előadások után (vagy a szünetben), amelyek 
alkalmával az újságírók kérdezhették is a szerzőt. (A budapesti előadásokról 
készült beszámolók szerint – mint például Kosztolányi cikkében839 – Pirandel-
lo a színházban saját munkásságáról beszélt és nem politikáról, igaz, emellett 
több interjút is adott, s ezekben kérdésekre válaszolva valóban dicsőítette a 
fasizmust, bár nem tudhatjuk, mennyit tettek még hozzá pluszban is egyes 
újságírók az eredeti szövegekhez.840

…az a művész, aki politikai nézeteit akarja átvinni a művészetbe – nem művész. 
– De a fasizmus nem politika! A fasizmus világnézet! A fasizmus nem más, mint egész 

őszinte, becsületes hazaszeretet, elfordulás a régi politika televényeitől, intrikáitól, ki-
csinyességétől. Csodálatos nagy szellemi mozgalom, megtermékenyülés. 

– Látni kell, az olasz művészet – a színházat értem – a hosszú idők folyamán vala-
hogy nem tudott olyan szerves egésszé lenni, mint más országokban. És mintha megállott 
volna az olasz művészet. A fasizmus órája nekilendülést jelentett. Valóságos reneszánsz 
ez. Ismert dolog, hogy az olasz állam elfogadta tervezetemet három állami színház felállításá-
ról. Három társulat – Torinóban, Milánóban és Rómában. A társulat mindenütt állan-
dó, csak a három-négy vezetőszínész utazik városról városra. Jövő ősszel megnyílnak 

837 Idézi A. C. Alberti: Il teatro nel fascismo, id. mű, XIV.
838 Ivi, XVII.
839 Kosztolányi Dezső: Pirandello társulata, id. mű, 544.
840 Pirandellónak a fasiszta rendszert támogató nyilatkozataival kapcsolatban l. Nyerges András: 

Pirandello és a jogrendi lárma, „Élet és Irodalom”, 2006. augusztus 11.
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ezek a színházak.841 De ez nem politika, beszéljünk politikáról. A fasizmusról. […] Te-
remtő erő, amely megtermékenyíti a halott protoplazmát, amely összefogja a széthúzó 
energiákat. 

[…] a művészetben nem lehet politika. És mégis az én művészetem fasiszta művészet. Az én 
hitvallásom, amely minden művemben benne van, hogy minden mindenütt minden 
formában lehetséges. A fő a gondolat.

 – A fasizmus hitvallása is az, hogy minden mindenütt minden formában lehetséges, s 
hogy a gondolat, a hit mindenekelőtt való. Így fasiszta az én művészetem. Mindketten, 
a fasizmus és én, félünk, irtózunk a megállástól, a megállapodástól. A fasizmus a tiszta 
szellemi mozgás, a matéria implazmata formába öntése. 

– Mussolini?
– Mussolini!... Ingenio creatore, a halhatatlan alkotó, aki csak ritka évszázadokban 

születik egyszer, aki megteremtett egy új szellemet, amelynek hivatása elborítani az 
egész emberiséget. Mussolini a csodálatos erő, a hallatlan akarat, egyetlen ember, aki 
egy század, egy nemzet sorsát fordította meg.

– A művészetben nincs politika! Én nem ismerek politikát. Mikor szenátorrá akar-
tak kinevezni, visszautasítottam. De beléptem és tagja vagyok a fasiszta pártnak, mert 
szolgálni akarom hazámat, mert szolgálni akarom az igazság szellemét mint egyszerű 
közkatona. A fasizmus nem reakciós politika: A fasizmus a jövő világnézete.842 

Propaganda szempontjából Pirandello angliai vagy amerikai turnéi összeha-
sonlíthatatlanul jelentősebbek voltak, mint a magyarországi, hiszen ott az olasz 
politikától távol álló fontos országokról volt szó. (Jóllehet formálisan a magyar–
olasz barátsági szerződést csak 1927-ben kötötte meg a két fél, a közeledés már 
1925-ben is megvolt.) 1925 augusztusában például, amikor Pirandello pénzt 
kért színháza számára Mussolinitől, londoni és párizsi sikereikre hivatkozott:

Excellenciás Uram!
Hazatértemben a londoni és párizsi olasz művészi és propagandakörútról, melynek 
nagy művészi, morális és politikai sikere is volt, ezekről Excellenciádnak bizonyára 
vannak információi, Paolucci de’ Calboli Márkin keresztül kihallgatást kértem, hogy 
személyesen számolhassak be mindarról, amit a turné alatt végeztem, s a Teatro d’Arte 
Társulat jelenlegi helyzetéről. Mivel azonban mindezidáig nem kaptam még lehető-
séget a kihallgatásra, ellenben rendkívüli sürgősséggel kellene intézkedéseket tenni, 
s akár egy nap késés is igen súlyos lenne a kiszámíthatatlan következmények miatt, 
bátorkodom közvetlenül Excellenciádhoz fordulni jelen levelemmel.843

841 Pirandello a máskor szörnyű ellenségnek tekintett Paolo Giordanival közös tervet adott át 
Mussolininek, mely egy igazgató és egy művészeti bizottság, valamint külön beosztott három 
„technikai” igazgató fennhatósága alá rendelte volna a színházakat. Az általános igazgató-
nak alárendelve egy államilag kinevezett adminisztratív igazgató működött volna, szintén 
egy szakértői bizottság mellett. A technikai igazgatók készítették volna el a színrevitelekhez 
a színpadterveket, kosztümterveket, a „technikai” terveket, adták volna ki a szerepeket, a fő-
igazgatóval egyeztetve. Azaz, lényegében ők látták volna el a rendezői feladatokat. L. L’Arte 
drammatica, 4 dicembre 1926. L. Pirandello: Saggi e interventi, id. mű, 1334–1336.

842 „Pesti Napló”, 1925. dec. 23. s.n. 15. 
843 A. C. Alberti: Il teatro nel fascismo, id. mű, 153.
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A Pesti Napló interjújában közölt terv a három állami színház megalakulásá-
ról csak remény maradt. Mussolini igen komoly összegeket ajánlott fel, Piran-
dello azonban nem csak a közvetlenül és közvetve adott jelentős állami támo-
gatást várta, hanem abban is reménykedett, hogy a kormányfő ajánlására a 
nagyiparosoktól is jelentős szubvenciók érkeznek. Ez utóbbiak azonban a vá-
rakozásoknál lényegesen lassabban és nehézkesebben jöttek, Pirandello maga 
előlegezte meg a tetemes tartozásokat, s csak igen nehezen tudta visszakapni 
azokat. (Igaz, kételyek merülhetnek fel, vajon Pirandello tudott-e a pénzzel 
bánni, hiszen a Volta konferencia kapcsán láttuk, hogyan költekezett túl ami 
Marta Abbát illeti. Nem zárnám ki, hogy hasonlóaknak a színház súlyos anya-
gi kudarcában, tönkremenetelében is lehetett valami részük.)

Mussolini bizalmatlansága ugyanakkor végig megmaradt az íróval szemben. 
Titkosrendőrségének jelentései is megerősíthették ebben a meggyőződésében: 

Pirandello […] azok közé a fasiszták közé tartozik, akik csak a kitűzőjükön hordják a 
fasiszta jelvényt, nem a szívükben. Ambiciózus, másokat szapuló, irigy, csaló, köny-
nyen változtatja nézeteit. Ura és társtulajdonosa egy prózai társulatnak, amelynek 
vezető színésznője Marta Abba [kihagyás], körülbelül egy hónapig volt Milánóban. 
Tájékoztatásom szerint az akadémikus igen gyakran [sic!] beszélt a Ducéről, mind a 
színpadon, mind a színészek és mások között, megengedve magának, hogy kevéssé 
kedvező dolgokat mondjon a rendszerről és arról, ahogyan a Duce irányítja a bel- és 
külpolitikai kérdéseket. Nem egy esetben volt alkalmam meglepni beszélgetései köz-
ben. Enrico Roma, a „Sera” újság tudósítója volt a beszélgetőtársa.844 

A jelentés szerint Pirandello az újságírónak elmondta, hogy hogyan tolmácsol-
ta kihallgatásakor Mussolininak elégedetlenségét francia külpolitikája miatt, 
illetve hogyan vitte el hozzá harminc–negyven francia értelmiségi Mussolini 
iránti rokonszenvéről szóló támogató nyilatkozatát. Pirandello azt is mondta 
volna az újságírónak, hogy a színházzal kapcsolatban Mussolini nyilvánvaló-
an csak félinformációkkal rendelkezik, mivel a környezetében rosszul meg-
válogatott személyek tájékoztatják. Ezen túlmenően az a nagyon súlyos vád 
is elhangzik Pirandello ellen, mely szerint úgy véli, Mussolini környezetében 
van a „mindenre kapható Paolino Giordani, aki borítékokat dugdos bármiért, 
amit el akar érni”. 

Meggyőződésem, hogy van még valaki, s ez a valaki – talán nem tévedek, ha a Nagy 
Mesterre, Chiavolinire845 gondolok – vele egyetértésben nem tiltakozik, ha olykor-oly-
kor kap egy borítékot néhány ezerlírással. Egyébként is mi rossz van abban, ha el-
tünteti az olyan leveleket, amelyek a Duce számára felfednék a sok disznóságot, amit 
Művészet címén elkövetnek?

844 Ivi, Doc. 110. Rapporto informativo. Milano, 5 maggio 1933, 210–211.
845 Mussolini irodavezetőjére vonatkozik a célzás.
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Íme, a Duce ezért nem fogja soha pontosan ismerni a dolgokat. Ezeknek a hátterét 
is ismerni kellene, én már az Akadémiával is leszámoltam, ahol a leggyomorforgatóbb 
bűnszövetkezetek működnek, olyannyira, hogy már-már azon gondolkodom, lemon-
dok, így majd megtanulják! Sokat mesélhetnék!... 846 

Az informátor még arról is tud, hogy néhány nappal korábban Marta Abba 
művésznő levelet írt Mussolinihoz, kérvén őt, hogy tegyen valamit a színház-
ért. A rosszindulatú informátor egyes vádpontjai teljesen valószerűtlenek, 
például, hogy Pirandello a társulata előtt nyíltan bírálta volna a rendszert, 
vagy hogy a francia külpolitikával bármikor is foglalkozott volna. A Marta 
Abbához írott magánlevelekből meg lehet ismerni Pirandello véleményét, ho-
gyan beszélt politikai kérdésekről magánemberként, s ezek is sok kérdésben 
ellentmondanak a jelentéseknek. Igaz, egy másik jelentésben viszont épp arról 
tájékoztatják a Belügyminisztériumot, hogy Pirandello egy svéd újságírónő-
nek azt nyilatkozta egy interjúban, hogy ő immár „200 %-os fasiszta”.847

1935-ben, a Nobel-díj átvétele után ismét felmerült a színházalapítás lehe-
tősége, mint Silvio d’Amico hírül adta, aki nyilvánvalóan első kézből hallotta 
a híreket.848 A remény azonban ezúttal sem valósult meg. 

Az utókor sokszor tette fel a kérdést Pirandello művészi-emberi értékelé-
sekor, vajon hova is tartozott, milyen felelősségük lehetett az értelmiségieknek 
a fasizmus fenntartásában. Eric Bentley, aki nagyra becsülte drámáit, egy cik-
kében egyszerű igazsággal oldotta meg Pirandello és a fasizmus kapcsolatá-
nak problémáját: attól, hogy valaki nagy író, nem ért feltétlenül a politikához. 
Pirandello nagy bizonyossággal nem értett hozzá.849 

A drámaíró Pirandello bevonult a XX. századi színháztörténetbe. Dráma- és 
színházesztétikák foglalkoznak vele, Peter Szonditól, Martin Esslinig, nem beszél-
ve a szinte végtelen olasz szakirodalomról. Ez utóbbinak kiemelkedő teljesítmé- 

846 Ivi.
847 L. A. C. Alberti: Il teatro nel fascismo, id. mű, 218-9, Doc. 122. Rapporto informativo. Roma, 23 

marzo 1936 [Ministero dell’Interno – Dir. Gen. S. – Div. Polizia Politica – Cat. A1. Fasc. Piran-
dello (A.C.S.)]

848 G. Pedullà: Cronache IV, Introduzione, id. mű, 25. D’Amico tudósítása szerint, amikor Musso-
lini fogadta Pirandellót, hogy gratuláljon Nobel díjához, felvetődött , hogy az író a Teatro Ar-áljon Nobel díjához, felvetődött, hogy az író a Teatro Ar-
gentinában megalapíthasson egy állami színházat. 

849 Pirandellót az olasz kritika a hatvanas évektől kezdte egyre jobban felfedezni vagy újra felfe-
dezni. Ekkoriban több ismert olasz marxista kritikus is elismeréssel foglalkozott vele (Leone 
De Castris, Carlo Salinari), akik elsősorban ideológiai megközelítést adtak a művekhez. A pol-
gári dekadencia képviselőjét látták benne, akinek nagysága, mint más szerzőknek is, éppen 
abban rejlik, hogy osztálya, kora hanyatlását ábrázolja. Kiváló stilisztikai elemzések is szü-
lettek, s az évek során az interpretáció egyre sokszínűbb és árnyaltabb lett. A későbbiekben 
szinte minden kritikai irány megalkotta a maga Pirandello-képét, műveiről sok komoly munka 
született. Nagy rendezők, állítottak és állítanak színpadra Pirandello drámákat. 

 Pirandello drámáival a huszadik század szinte minden lényeges irodalmi, színházi iránya ro-
konítható, az egzisztencializmustól az abszurd drámáig. A kritika gyakran hangsúlyozza az 
író sokszínűségét. 
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nyei is vannak: 2007-ben jelent meg a drámák kritikai kiadásának IV., záró kö-
tete.850 A kitűnő szakember, Alessandro D’Amico rendezte sajtó alá, Pirandello 
egyik unokájának, Maria Luisa Aguirre D’Amicónak (az író lánya, Lietta Argen-
tínába ment férjhez, onnan a spanyol név) a férje, s a Pirandello szűk baráti köré-
hez tartozó Silvio d’Amicónak fia. Munkájának érdekessége, hogy megvizsgál-
hatta mindazokat a családi dokumentumokat is, amelyek, főleg akkoriban, még 
nem álltak a kutatók rendelkezésére. Alessandro D’Amico szinte egész életén 
át foglalkozott evvel a művel: a terve 1965-ben született, az első kötet 1986-ban, 
az író halálának 50. évfordulóján, az utolsó, már közreműködéssel, több mint 
húsz évvel később jelent meg. D’Amico 43 darabról tud (a nyelvjárásban is és 
olasz nyelven is megjelent műveket külön kezeli), több mint húsz megsemmisült 
közülük, mások csak vázlat formájában készültek, maradtak fenn. A kötetek, a 
darabok keletkezésének körülményei, illetve az előadások adatai, a szövegvari-
ánsok nélkülözhetetlenek mindazok számára, akik foglalkozni kívánnak a mű-
vekkel. Az elmúlt évek más csemegével is szolgáltak: a szerző Marta Abbához 
írott levelei után Andrea Pirandello kiadta nagyapjának, Luiginak az I. világhá-
ború alatt, fiához, Stefanóhoz írott leveleit, amikor előbb Stefano, majd az író má-
sik fia, Fausto is fogságba esett, feleségének betegsége pedig lányuk és a maga 
számára is még elviselhetetlenebbé tette az életet.851 Ezek a dokumentumok min-
denképpen segítik az író személyiségének, döntéseinek teljesebb megértését.

Egyszerűbb a kritika dolga Pirandellónak mint drámaírónak a megítélé-
sében. Az abszurd dráma legjelentősebb teoretikusa, Martin Esslin úgy tart-
ja, hogy a pirandellói relativitás szemléletmódjából következik az a színházi 
forradalom, amelyet elindít, s amely a század első felének legnagyobbjai közé 
emeli. „Pirandello hatása az egész kortárs színházat áthatja. A legkülönbö-
zőbb tendenciák találtak nála alkalmas matériára hogy gondolatainak és tech-
nikájának egyik vagy másik aspektusát felhasználják, ezzel is gazdagodva.”852 
Pirandellótól az európai dráma fősodrán keresztül vezet az út az egzisztencia-
lista, sőt akár az abszurd vagy a Pinter-féle drámához is. Pinter egy alkalom-
mal Pirandellót és Strindberget említi, mint két olyan drámaírót, akik nagy 
hatással voltak rá. Esslin Wilder, Beckett, Ionesco, Genet, Pinter előfutárát látja 
Pirandellóban.853 A Living Theatre is hivatkozik neoavantgarde törekvéseiben 
Pirandellóra, Judith Malina egy szép cikkében a Pirandello műveivel való ta-
lálkozást az ő és Julien Beck alapvető élményeként idézi fel.854 Az elmúlt évti-

850 L. Pirandello: Maschere nude, id. mű.
851 Il figlio prigioniero, id. mű.
852 Martin Esslin: Pirandello, Pirandello, le maître des masques nus, in: Au dela de l’absurde, Buchet/

Chastel, Paris, 1970, 77.
853 L., Martin Esslin: The Theatre of the Absurd, (1961), 2. kiadás: Penguin Books, London, 1968, 

Pirandello, le maître des masques nus, id. mű, 70–98.
854 Judith Malina: Il Pirandello del Living (con un intervento di Hanon Reznikov), in: „Teatro e Storia”, 

n° 13, Ottobre 1992, 341–350.
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zedekben többek között Giorgio Strehler, Luigi Squarzina, Giorgio De Lullo, 
Massimo Castri, Gabriele Lavia, Federico Tiezzi és más jelentős olasz rende-
zők mellett Ingmar Bergman, Susan Sontag vitték színre darabjait. Pirandello 
hatása máig érvényes, a kortárs angol drámában Tom Stoppard műveit is ro-
konítják Pirandellóval, jóllehet, a drámaíró eredetileg nem ismerte a szerző 
műveit,855 de a kortárs drámaírók közül, akik érdeklődéssel közelednek Piran-
dellóhoz, felhozhatjuk példaként Edward Bondot is. 

A leghíresebb darabjából, a Hat szereplő szerzőt keresből végül soha nem 
készült filmváltozat, talán éppen a mű sajátosságai tették ezt lehetetlenné: az 
olasz kritikai kiadás szerkesztője negyvenkilenc kudarccal végződő kísérletről 
tud. A film mégsem volt hűtlen az íróhoz, az utóbbi években is szerepelnek 
műveinek változatai a filmvásznon. A kitűnő francia rendező, Jacques Rivette 
Ki tudja? (Va savoir?) című 2001-es filmjének cselekménye az Ahogy szeretsz 
című darab előadása körül forog.856

Pirandello drámái Magyarországon

Luigi Pirandello (1867–1936) első Magyarországon bemutatott darabja A be-
csületesség öröme857 volt, s 1924-ben a Nemzeti Színház Stúdiószínpadán ke-
rült színre. Minden bizonnyal a Reinhardt-rendezés hatására tűzték műsorra, 
a magyar sajtóban azonban nem jelentett nagy szenzációt. A Hat szerep keres 
egy szerzőt bemutatója idején, 1926-ban a szerző már világhírének megfele-
lő fogadtatást kapott.858 A formabontó, kánonteremtő darab kapcsán mind a 
Vígszínház, mind az újságírók visszautalnak a nagy itáliai hagyományra, a 
commedia dell’artéra. 

855 Cfr. Anna Laura Lepschy: La presenza di Pirandello in Tom Stoppard, in: Pirandello, poetica e 
presenza, szerk.: W. Geerts, F. Musarra, S. Vanvolsen, Bulzoni Editore, Roma, Leuven University 
Press, Leuven, 1987. 453–465, Wladimir Krisinsky: Il paradigma inquieto, Pirandello e lo spazio 
comparativo della modernità, ford.: Corrado Donati, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1988.

856 L. Ilona Fried: Teatro nel cinema. Va savoir – un film con Pirandello (2001), in: Pirandello e l’identità 
europea, szerk.: Fausto De Michele e Michael Rössner, Centro Nazionale Studi Pirandelliani, 
Metauro Edizioni, Pesaro 2007, 187–197.

857 Hevesi Sándor rendezése, Balla Ignác fordítása. 1925 májusában, szintén még a Vígszinház 
bemutatója előtt (december 23.), mutatta be a Városi Színház Heltai Jenő fordításában, Bánóczi 
László rendezésében Az ember, az állat és az erény című darabot.

858 A Vígszínház igen kitűnő szereposztásban vitte színre, Jób Dániel rendezésében, Karinthy Fri-
gyes fordításában. Karinthy németből fordította a darabot, Pirandello első variánsa alapján, 
s címe is eltér a későbbi fordításban használatos Hat szereplő szerzőt kerestől, mely Pirandello 
véglegesnek szánt szövege alapján készült Füsi József fordításában: ezért különböztetem meg 
a két címet. A magyarul megjelent műveket és a rendezéseket l. Ilona Fried: Le rappresentazioni 
di Pirandello in Ungheria, in: Intermediale Pirandello, id. mű, 199–211.
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Az „utolsó pár év legtöbbet emlegetett darabja”, így harangozza be a Pesti 
Hírlap kritikusa a Hat szerep keres egy szerzőt című drámát 1925-ben, a vígszín-
házi bemutató előtt. A Hétfői Napló december 21-én a következőkről tudósít: 
„Soha nem látott tempóban készül a Vígszínház az új Pirandello-darabra. Reg-
gel, délben, este próbálnak, mert nem akarják, hogy a Vígszínház kudarcot 
valljon a világ minden színpadán aranymárkás Pirandellóval.” A Vígszínhá-
zi műsor című füzetben a következő bejegyzés olvasható: „A darab formájára 
commedia dell’arte, és dekoráció nélküli színpadon játszódik le. A mű irodal-
mi és művészi meglepetés, ízes, csinos, tartalmas. 

A Vígszínház előadása szenzációs, a rendezésnek és a játéknak hibátlan 
remeke.”859 Az előadás mégsem volt igazi siker, bár a színészi alakításokat di-
csérte a kritika, ráadásul 1924-ben a bécsi Raimund Theater társulata is játszot-
ta már a darabot Budapesten.860 A művel kapcsolatban azonban megoszlottak 
a vélemények. Pirandello magyarországi recepciója azóta is meglehetősen el-
lentmondásos, ahogy darabjai színreviteleinek színvonala is eléggé változatos, 
bár néhány emlékezetes előadás jelen van a magyar kulturális emlékezetben.

Pirandello útját Magyarország felé a magyar irodalom néhány jelentős sze-
mélyisége valamint a magyar–olasz kapcsolatok kiemelkedő képviselői egyen-
gették: 1926 szeptemberében Antonio Widmar, az olasz követség sajtóreferen-
se, Pirandello egyik első magyarországi fordítója levelet írt Luigi Pirandello 
fiának, Stefano Pirandellónak. Hallotta, hogy Pirandello társulata Fiumébe 
készül, azt tanácsolta, jöjjenek el Budapestre is. Így is történt: Pirandello az év 
decemberében861 három este játszott társulatával Budapesten a Városi Színház-
ban, a Hat szerep keres egy szerzőt, az Így van (ha így tetszik) s az Öltöztessük fel a 
mezteleneket (Vestire gli ignudi) című darabokat. A színházi esték arra is lehető-
séget teremthettek, hogy a magyar irodalom nagyjai közelebbről megismerjék 
az olasz mestert, és a szerző hatással is volt a magyar irodalomra, kultúrára. 

Kosztolányi Dezső recenziókat közöl az előadásokról: 

859 OSZK, kézzel írott bejegyzések.
860 1924. május 20. – ez volt a darab magyarországi bemutatkozása. Kosztolányi Dezső így írt a 

vendégjátékról: „Luigi Pirandello öregember, túl a hatvanon, egyik római gimnázium tanára, 
s az európai drámairodalom legfiatalabb tehetsége. Amerika tapsolta őt legutóbb. Most bécsi 
színészek hozták el nekünk egyik darabját, mely tragédia és komédia egyben, egy fintor az élet 
felé: Sei personaggi in cerca d’autore. »Hat szereplő keresi a szerzőt.«” Kosztolányi recenzió-
ja Pirandello és az osztrák társulat értékelésével végződik: „Pirandello lángelme. Megrázott, 
nevettetett, gondolkozóba ejtett. A bécsiek előadása makulátlan, rendezése értelemről, ízlésről 
tanúskodik. Csak a három legkivállóbbat említem: dr. R. Beert, az igazgatót, ki csupa fölény, 
ötlet, finomság, Karl Ehmannt, egy színész alakítóját, a csodálatos, száraz humorával, s a mos-
tohaleányt, Lilly Lohrert, ki úgy röpköd e tragikus játék fölött, mint egy fekete pillangó. A 
mai előadás számomra művészi élmény, ritka esemény. Ezek a színészek mind művészek.” 
A Raimund Theater vendégjátéka, „Pesti Hírlap”, 1924. május 21., in: Színházi esték, id. mű, I. 
490–492. A megemlített szereplők alapján is eléggé világos, hogy a darab egy változatát adta 
elő a társulat, mely valószínűleg meglehetősen távol állt az író végleges verziójától.

861 1926. XII. 21–23.
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Előadás után a lámpák elé lépett Luigi Pirandello is. Gondolatrendszeréről beszélt, 
melyért semmi felelősséget nem vállal. Ő költő. Mindig képekből indul ki, sohasem 
egy eszméből vagy gondolatból, munkáiból csak később lehet levonni bizonyos ta-
nulságokat, mint minden költői alkotásból. Hagyományos barna ruháját viselte, egy 
töltőtollal a felső zsebében. A színfalak között elmondotta nekem, hogy darabjait nem 
frakkban írja, ennél fogva a közönség előtt sem jelenik meg frakkban…862 

Bár a korabeli magyar recenzensek (így Kosztolányi Dezső is) talán udvarias-
ságból is, de elismeréssel szóltak az előadásokról, szóvá tették azonban azok 
gyér számú közönségét s a csekély érdeklődést, mely övezte őket (Ennek oka 
talán, hogy értelemszerűen olasz nyelvűek voltak az előadások.)863 

A szicíliai író ekkor 59 éves. Rövid ideig saját társulatával, majd annak 
felbomlása után már csak darabjait követve járja a világot. Az egyik amerikai 
színlap „Európa legtöbbet emlegetett drámaírója”-ként hirdeti. Ez a marke-
ting, a reklám, a felszín. Ekkorra már több nyelvre lefordították a műveket, 
elsősorban a színdarabokat, illetve a regények közül a Mattia Pascal két életét.864 

Nemcsak szakmai, hanem politikai viharokat is kavart a fiatal Várkonyi 
Zoltán főszereplésével színre kerülő IV. Henrik 1941-ben Pünkösti Andor ren-
dezésében, Antonio Widmar fordításában.865 Evvel az előadással foglalkozott a 
legtöbbet a magyar kritika: a korabeli sajtó és a visszaemlékezések egyaránt az 
előadás politikai töltetét jelzik: az emberi autonómia jelképe lett, tiltakozás az 
emberi jogokért a második világháború egyre fenyegetőbb légkörében.866 1970-
ben Várkonyi is megrendezte a darabot a Vígszínházban, Latinovits Zoltán fő-
szereplésével – a nagy színésznek ez volt a visszatérése a Vígszínház színpad-
ára. Közben a második világháború után méltatlanul mellőzött Németh Antal 
a hatvanas években megrendezte Pécsett a IV. Henrik egy rövidített változatát.

Több író, költő is foglalkozott Pirandellóval, a már említetteken kívül Ké-
pes Géza elsősorban Pirandello gondolatiságával, illetve Pirandello magyaror-
szági fogadtatásával.867 Fordítói között a már említett Karinthy Frigyes, Heltai 

862 Kosztolányi Dezső: Pirandello társulata, in: „Pesti Hírlap”, 1923. december 23., in: Színházi esték, 
id. mű, II. 343–344.

863 Kosztolányi Dezső: Pirandello társulata, id. mű, 544.
864 Magyarul Déry Tibor fordításában, Franklin-Társulat, Budapest, 1932. 
865 L. Borsos Zsuzsa: A Madách Színház Pünkösti igazgatása idején, Budapest 1979.
866 A németek bevonulása után Pünkösti Andor öngyilkos lett. 
867 Németh László: Ortega és Pirandello, Nagy Károly és Társai, Debrecen 1933; Kolozsvári 

Grandpierre Emil: Az olasz ismeretelméleti dráma [Doktori disszertáció], Gerő Sámuel, Buda-
pest 1933, Szabó György: Pirandello, Gondolat Kiadó, Budapest 1964; Nemeskürty István: Luigi 
Pirandello, in: Az olasz irodalom a XX. században, Gondolat Kiadó, Budapest 1967; Képes Géza: 
Pirandello in Ungheria in: Italia ed Ungheria – Dieci secoli di rapporti letterari, szerk.: Horányi Má-
tyás–Klaniczay Tibor, Akadémiai Kiadó, Budapest 1967; Mész Lászlóné: Dráma a XX. században 
(Pirandello és Brecht), Tankönyvkiadó, Budapest 1972; Bécsy Tamás: A drámamodellek és a mai 
dráma, Akadémiai Kiadó, Budapest 1974.
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Jenő, Déry Tibor, Mario Brelich868 mellett nem feledkezhetünk meg Gáspár 
Margitról sem, aki novellákat, illetve regényt is átültetett magyarra, s később 
musicalhez is írt szöveget: A velencei kékszakáll címen Pirandello művéből.869 (A 
drámaíró, író Gáspár Margit Láthatatlan királyság870 című tanulmánykötetéből 
kiviláglik, milyen kiválóan ismerte nemcsak az olasz irodalmat, hanem álta-
lában az olasz kultúrát.)871 Meg kell említenünk a drámák fordítói között még 
Heltai Jenőt, Kolozsvári Grandpierre Emilt, Fáy E. Bélát, Füsi Józsefet, Lator 
Lászlót, Barna Imrét, Székács Verát, Török Tamarát. 

A Nemzeti Színház kamaraszínháza, a Katona József Színház 1966-os A 
csörgősipka-előadása Agrigentóba is meghívást kapott 1968-ban, állítólag ez 
volt magyar társulat első nyugat-európai turnéja a II. világháború után. Sajtó-
visszhangja ott jobb volt, mint Magyarországon. Mészáros Ági életnagyságú 
fényképe Saracena szerepében még mintegy húsz évig látható volt a Piran-
dello Múzeumban (bizonyosan a színésznőnek az 56-os forradalom melletti 
politikai kiállását is értékelték), az előadás néhány más felvételével együtt.872 
Színészek, színházi szakemberek Egri Istvánon és Várkonyi Zoltánon kívül 
is többször visszatértek Pirandellóhoz: Németh Antal, Góth Sándor; komoly 
sikereket ért el Pirandello-darabokban Lukács Margit, még pályakezdőként a 
Hat szerep keres egy szerzőt címűben, illetve később, az Ahogy szeretszben.873 Ezt a 
darabot hozta el a Piccolo Teatro vendégjátékában Giorgio Strehler Budapest-
re.874 Igen szép rendezése volt Zsámbéki Gábornak először az egri Gárdonyi 
Géza Színházban, majd a budapesti Katona József Színházban Az ember, az állat 
és az erény előadása, valamint szintén a Katona József Színházban Ascher Ta-
más rendezésében 1994-ben a Ma este improvizálunk! Említettem azt az érdekes 
amatőr előadást, mely 1964-ben a Pomázi Munkaterápiás Intézetben döntően 
skizofrén betegek főszereplésével a Hat szereplő szerzőt keres című darabot vitte 
színre. A szereplők egyéni sorsa és az általuk alakított figurák drámája közötti 
erős affinitás tette az előadást a pirandellói világkép érdekes tolmácsolásává, e 
ma már nem könnyen előadható darab fontos értelmezését adva.

868 Luigi Pirandello: Foglalkozása: férj, Franklin-Társulat, Budapest 1942.
869 Zene: Tamássy Zdenkó, Vidám Színpad, 1978.
870 Alcíme: Egy szerelem története.
871 A velencei kékszakáll kapcsán még módom volt találkozni az akkor már idős írónővel, akivel több 

a magyar–olasz kapcsolatok szempontjából érdekes személyről is beszélhettem, így Antonio 
Widmarról is. A velencei kékszakállról szóló cikkem l. Pirandello come musical in Ungheria Ma non è 
una cosa seria – Barbablù di Venezia, in: Letteratura italiana e musica, Atti del XIV Congresso A.I.S.L.L.I., 
szerk. Jorn Moestrup, Palle Spore, Conni-Kay Jorgensen, Odense University Press 1997. 401–408. 

872 Az előadást Egri István rendezte.
873 Kutatásaim kezdetén módom volt szerepeikről beszélgetnem Lukács Margittal, aki az Ahogy 

szeretszben játszott főszerepét nagyon kedves szerepei között emlegette, s Mészáros Ágival is.
874 Díszlet: Ezio Frigerio, jelmez: Franca Squarciapino, zene: Arnold Schönberg. Fontosabb sze-

replők: Franz Boehm, Franco Graziosi, Orso Guerrini, Andrea Jonasson, Mirjam Ploteny, Enzo 
Tarascio, Edda Valente, Mario Valgoi.
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XIII. FILIPPO TOMMASO MARINETTI 
BUDAPESTEN – 1931, 1932 ÉS 1933.  
LEVÉLTÁRI DOKUMENTUMOK  
ÉS GÁSPÁR MARGIT VISSZAEMLÉKEZÉSEI  
ALAPJÁN875

Gáspár Margit a Láthatatlan királyság876 címen megjelent visszaemlékezése-
iben beszámol arról, hogy 1931 és 1935 között szerelmi viszonyt folytatott 
Marinettivel. Noha az írónő maga nem rokonszenvezett a futurizmussal, annak 
vezető alakját nagy beleérzéssel és öniróniával írja le, s ilyeténképpen izgalmas 
perspektívát nyit Marinetti jellemére és nézeteire, valamint a kor kultúrájára. 

Ez a fejezet Marinetti magyarországi látogatásait: budapesti beszédeit és 
versfelolvasásait, valamint a Pen Club 1932-ben Budapesten rendezett Tízedik 
Nemzetközi Kongresszusán az olasz kormánypolitika védelmében tartott elő-
adását dolgozza fel. Elemzésem nagy részben levéltári anyagokon, sajtójelen-
téseken, valamint Gáspár Margit és Hermann Kesten emlékiratain alapul. A 
magyar kulturális élettel jó kapcsolatokat ápoló Marinetti 1933-ban meghívta 
a festő Scheiber Hugót, hogy vegyen részt a Mostra Nazionale d’Arte Futuris-
ta római kiállításán, a fejezet végén ismertetem Scheiber festményeinek római 
visszhangját. Munkámban a magyar Pen Club archívumában és az Magyar Tu-
dományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti 
Intézet 877 még fellelhető dokumentumokat, illetve az MTI archív sajtóanyagait 
használom fel. Gáspár Margit visszaemlékezései hasznos kiegészítésnek bizo-
nyultak a Marinetti közszerepléseiről szóló egyéb források információihoz. A 
függelékben a Pen Club 1932-ben Budapesten tartott Nemzetközi Kongresz-
szusának dokumentumaiból idézek valamint egy újságcikket közlök, amely 
Scheiber Hugó 1933-as római kiállításának visszhangjáról tudósít. A fejezet 
a 2009 decemberében az Utrechti Egyetem nemzetközi konferenciáján tar-
tott angol nyelvű előadásom, illetve az ebből készült publikációm anyagát 

875 Köszönetet mondok az eredetileg angolul megjelent tanulmány fordításáért Bartáné Siklós 
Mártának. (Marinetti francia nyelvű beszédei, illetve az olasz újságcikk a szerző fordítása.)

876 Id. mű.
877 Kutatásom időpontja 2008–2009 volt, az akkori MTA Művészettörténeti Kutatócsoport Adattá-

rában, Scheiber Hugó. MDK-C-II.-2/1-3.
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összegzi.878 Köszönetet mondok a Pen Club dokumentumai kutatásának és 
publikálásának engedélyezéséért.

Bevezetés 

Gáspár Margit nem nevezhető éppen „futurista nő”-nek, de igen sokoldalú 
volt: újságíró, drámaíró, író és fordító, aki gyakran publikált Gáspár Mik-
lós néven. Memoárját 1977 és 1983 közt írta meg, ami aztán 1985-ben jelent 
meg Láthatatlan királyság címmel. E könyvében megírja, hogy viszonya volt 
Marinettivel, akivel 1931-ben ismerkedett meg, amikor az a Korvin Mátyás 
Magyar–Olasz Egyesület meghívására előadást tartott a Magyar Tudományos 
Akadémián. 1933-ban újra találkoztak, úton a Pen Club dubrovniki kongresz-
szusára, mely eseményt már beárnyékolta a nácik németországi hatalomra 
jutása s ennek kapcsán az irodalomról, illetve politikáról folytatott heves tör-
ténelmi vita. 

Marinetti 1931-es budapesti látogatása

Gáspár és Marinetti viszonya 1931-től 1935-ig tartott, azaz abban az időinter-
vallumban, ami az írónő első férjétől, Mario Bonitól való válásától a Szűcs 
Lászlóval való megismerkedéséig terjed, aki később második férje lett. Gáspár 
ez időben fordítóként és újságíróként dolgozott, és így kérték fel arra, hogy 
készítsen interjút a nagynevű olasz vendéggel. A találkozóra akkor került sor, 
amikor Marinetti a Korvin Mátyás Magyar–Olasz Egyesület meghívására Bu-
dapestre érkezett, és 1931. június 15-én előadást tartott a Magyar Tudományos 
Akadémián. A Nemzeti Sajtóügynökség ekképp adott hírt a látogatásról:

Marinetti előadása a futurizmusról. A Korvin Mátyás Magyar-Olasz Egyesület meghí-
vására Filippo Tommaso Marinetti június 15-én hétfőn délután 4 órakor előadást tart 
a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében a futurista mozgalom jelentőségéről 
a mai Olaszország kialakulásában. Marinettiről, aki tagja a Mussolini által alapított 
olasz királyi akadémiának, amely tagsággal a kegyelmes cím jár,879 mindenki tudja, 

878 2009. december 1–3, Futurisms, Precursors, Protagonists, Legacies című konferencián Margit Gás-
pár „Passione” for Marinetti című előadás, illetve Marinetti’s Visits to Budapest, 1931, 1932 and 
1933 id. mű. 

879 Valójában, mint már jeleztem, excellenciás cím járt.
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hogy megalapítója és főirányítója a futurizmusnak, melynek igen fontos szerepe volt 
a fasizmus kialakulásában. A nagy futurista író és politikus előadása iránt a magyar 
társadalom széles rétegeiben nagy érdeklődés nyilvánul meg.880

A Korvin Mátyás Egyesület (Società Mattia Corvino) a hivatalos kultúra repre-
zentánsa volt, mind a magyar, mind az olasz kormány pénzügyi támogatását 
élvezte, és tiszteletbeli elnöke magyar részről a hercegprímás, olasz részről 
Benito Mussolini volt. Így aztán nem csoda, hogy az Egyesület meghívása 
egyúttal azt is jelentette, hogy Marinetti a Magyar Tudományos Akadémián 
tartson előadást (történetesen 1933-ban úgyszintén), annál is inkább, mivel a 
Korvin Mátyás Magyar–Olasz Egyesület elnöke ugyanaz a Berzeviczy Albert, 
aki a Tudományos Akadémia, illetve a Kisfaludy Társaság elnöke, az 1932-es 
budapesti Pen Club Nemzetközi Kongresszusának elnöke, illetve az év őszén 
a római Volta konferencia egyik magyar résztvevője is volt, s kutatásaiban is 
nagy érdeklődéssel viseltetett az olasz kultúra iránt. Mint az bevezető beszé-
déből kiviláglik, Marinettit mint az olasz fasizmus reprezentánsát s „Musso-
lini barátját és munkatársát” hívta meg, ugyanakkor még a hivatalos közle-
mény is ismerteti a futurizmussal kapcsolatos kételyeit is:

Filippo Tommaso Marinetti előadása a futurizmusról
A Corvin Mátyás Egyesület a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében ma dél-
után nyilvános ülést tartott, amelyen Filippo Tommaso Marinetti a királyi olasz aka-
démia tagja „A mai Olaszország és a világ futurizmusa” címmel beszélt. Az akadémia 
díszterme megtelt hallgatósággal, melynek sorában ott volt Arlotta olasz kir. követ és 
felesége, gróf Bethlen Istvánné, Gömöry-Laiml László miniszteri tanácsos, Pignatelli 
herceg a budapesti olasz fasció vezetője, valamint a tudomány, irodalom és művészet 
sok kiválósága. 

Berzeviczy Albert megnyitóbeszédében megemlékezett arról, hogy Mussolini szín-
műve milyen sikert aratott a Nemzeti Színházban,881 majd üdvözölte Filippo Tommaso 
Marinettit, az olasz akadémia tagját, a Duce barátját és munkatársát, a mai Olaszor-
szágról, s az általa megindított futurista világmozgalmáról beszélt. Elmondotta, hogy 
Marinetti hős katona volt a háborúban, később egyik szervezője lett a fascizmusnak 
és hangoztatta, hogy ha Marinetti nem volna közismert költő, akkor is számíthatna 
legmelegebb rokonszenvünkre. Ami a futurizmust illeti, – mondta Berzeviczy – ná-
lunk erre nézve még nincs tisztult és megállapodott közvélemény. Amit e név alatt 
művészeti téren látunk, gyakran az extravagancia benyomását gyakorolja reánk. De 
számolnunk kell a ténnyel, hogy a fascizmus, mely lényegében konzervatív politikai 
irány, felkarolta a futurizmust, ami csak annak a jele lehet, hogy azt nem romboló, 
hanem alkotó erőnek tekinti.

880 MTI 27. kiadás 1931. június 12. 19 óra 25 perc. MTI311812. Valamennyi MOT dokumentumot l. 
Magyar Távirati Iroda Archívuma (MTI) Budapest: http://archiv1920–1944.mti.hu/pages/pdf.fi 
les Utolsó konzultáció: 13. 09. 2010.

881 Forzano–Mussolini nevén futott a már említett Száz nap.
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Az elnöki megnyitóbeszéd után Filippo Tommaso Marinetti tartotta meg előadá-
sát, a futurizmus keletkezéséről, fejlődéséről és az olasz nacionalista mozgalomhoz, 
majd később a fascista mozgalomhoz való kapcsolatáról. Foglalkozott a futurizmus-
nak Európa különböző országaiban való terjedésével, beszélt a futurizmus különböző 
definicióiról, melyek közül a következőt tartja helyesnek: „A futurizmus nem más, 
mint erős nemzeti öntudat, amely szakítva a múlttal, a jövőt akarja megteremteni, de 
úgy, hogy kifejezésre juttatja a fajnak legnemesebb és legsajátabb tulajdonságait. Más 
szavakkal: előrevetített erős nacionalizmus.” Befejezésül bemutatott olasz és francia 
futurista verseket, melyekkel illusztrálni igyekezett ennek az iránynak művészi törek-
véseit.

A hallgatóközönség az illusztris előadót előadása közben is többször megtapsolta 
és az olasz költőt beszéde végén hosszasan ünnepelte. /MOT/E.882 

A szavalatot Gáspár a hivatalos közleményhez képest némileg másképpen lát-
ta, kiemelte, hogy Marinetti mennyire megdöbbentette az Akadémia konzer-
vatív tagjait versei felolvasásával – a versekre szemlátomást nem emlékszik 
már pontosan, címüket sem említi. Az egyik verssel, a Drinápoly ostromával 
(Bombardamento di Adrianopoli) az Edirne elleni bolgár támadást idézte meg, 
a másik, a Farkaskutyám szagtájképe (Paesaggio d’odori del mio cane-lupo) című 
versben pedig egy kutyát utánzott. Gáspár emlékezete nem egészen pontos, 
amikor azt állítja, hogy Marinetti előadása a Pen Club 1932-es Nemzetközi 
Kongresszusán hangzott el. Mai ismereteink a kortárs sajtóanyagokon és be-
számolókon alapulnak, többek között egy nem kisebb személyiségnek, mint 
Kassák Lajosnak a „Nyugat”-ban megjelent írásán. Kassák nemigen rokon-
szenvezett Marinettivel, már csak annak I. világháborús szerepvállalása és 
fasiszta elköteleződése miatt sem.883 Kassák azt is szemére veti Marinettinek, 
hogy úgy utal rá mint kommunistára, ami olyan – így fogalmaz –, mintha felje-
lentené.884 Beszámolója végén Kassák felidéz egy epizódot, amikor is Marinetti 
egy cikket kért tőle, ám végül nem volt hajlandó a „szigorúan kritikai hangú 
cikket leközölni, ünneprontást látott benne”. Cikke zárszava előtt Kassák leírja 
az egykor elutasított cikkének két utolsó sorát is: „Marinetti az az ember, aki 
a sötétség elől okosan menekül s a világosság előtt ösztönösen megtorpan.”885 

Marinettit június 17-én a Fészek Klubba is meghívták, ami a Magyar Színpa-
di Szerzők Egyesületének kedvenc törzshelye volt. A „Pesti Hírlap” tudósítása 
szerint az esemény nagy siker volt, az elegáns közönség soraiban megjelent 

882 Magyar Országos Tudósító – 29. – Budapest, 1931. június 15. XIII. évf. 132. sz. 7 óra 40. 
MTI311615. 

883 Kassák: „Marinetti az Akadémián”, Nyugat 13, 1931. július. Új kiadásban: Kassák L.: Éljünk a mi 
időnkben. Írások a képzőművészetről, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1978, 149–151.

884 „máskor jobban vigyázzon a nyelvére, mert vannak helyek, ahol bántatlanul lehet beszélni 
a kutya lelkéről, de ugyanott például valakiről elénekelni, hogy kommunista: egyet jelent a 
denunciálással.” – írja többek között Kassák Marinetti elleni vitriolos cikkében. Ivi, 151.

885 Ivi, 151.
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maga az olasz nagykövet is. Marinetti, a drámaíró és újságíró Harsányi Zsolt, 
a Magyar Pen Club elnöke olaszul elmondott üdvözlő beszédére adott fran-
cia nyelvű válaszában a korabeli magyarországi állapotokat a közelmúlt olasz 
államához hasonlította, még mielőtt a futurizmus megjelent volna a színen. 
Kijelentette: „Nemzetközi elismertségre csakis egy faji alapokon nyugvó mű-
vészet számíthat!”, és kifejezte abbeli reményét, hogy a magyar nemzet nagy 
tehetségeinek végül megadatik az a siker, amit megérdemelnek.886 A tudósítás 
ezután Marinetti francia és olasz nyelvű szavalatát méltatja, nevezetesen az 
Óda a verseny-automobilhoz887 (A mon Pégase, All’automobile da corsa) és a Dri-
nápoly ostroma (Borbadement d’Adrinople, Bombardamento di Adrianopoli) című 
versek felolvasását. Majd, minthogy Marinetti a magyar nyelv zeneiségét is 
élvezni kívánta, kérésére egy színésznő néhány magyar verset is elszavalt.

A „Pesti Hírlap” aznapi számában egy másik cikk is megjelent Harsányi 
Zsolt tollából, amelyben az felidézi első találkozását Marinettivel Párizsban, és 
kiemeli, hogy Marinetti szerinte igazi úr, nem pedig forradalmár, külsejében 
legalábbis. Az egyik legszellemesebb emberként írja le, akivel valaha találko-
zott, kivételes szónokak és szórakoztató előadónak.888

Marinetti és szenvedélyes magyar szerelme

1931-ben Gáspár 26 éves volt, 29 évvel fiatalabb Marinettinél. Művelt nő, 
félzsidó, középosztályi háttérrel, s a magyar intellektuális élet aktív szerep-
lője. Öt nyelven olvasott, és fordította Pitigrilli, Neera, Pirandello, Riccardo 
Bacchelli, Edmondo De Amicis és Giovanni Papini műveit. A drámaírásban 
is próbálgatta szárnyait, mint már utaltunk rá, két színdarabját mutatták be, 
nem is sikertelenül, Budapesten és Olaszországban. Visszaemlékezéseiben 
arra is tesz utalást, hogy belépett a fasiszta pártba, pontosabban a külföldön 
élő olaszok Fasci italiani all’estero nevű pártszervezetébe. Ezt ő az Olaszor-
szág és maga Marinetti iránt érzett tiszteletével magyarázza, habár egyúttal 
határozottan állítja, hogy Marinetti esztétikai és politikai nézeteivel soha nem 
értett egyet. 

Nagyjából az idő tájt, hogy Marinettivel megismerkedett, Gáspár egy rö-
vid kritikát jelentetett meg a futurizmusról és a fasizmusról, melyben megfo-
galmazta, hogy a futurizmus immár „un vieux jeu”, idejétmúlt játék egy olyan 

886 „Pesti Hírlap”, 1931. június 18., 7.
887 Kosztolányi Dezső fordítása.
888 Ivi, 4.
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országban, ahol a kormány hivatalos művészetet csinált belőle, vezérét pedig 
az Olasz Királyi Akadémia tagjává avanzsálta.889 

A futurizmus tehát az egész világon, amint mondani szokás, kissé már „lejárta ma-
gát”. De nem így Olaszországban, ahol a fasiszta kormány szinte azt mondhatnánk 
hivatalos művészetté tette és minden lehető módon favorizálja. Kissé furcsán hangzik 
ez: futurista, – akiből akadémikus lett. De aki ismerős az olasz viszonyokkal, éppúgy 
nem ütközik meg ezen, mint ahogy nem érzi paradox-jelenségnek azt sem, hogy Euró-
pa legkevésbé szabadelvű kormánya éppen a művészet legszélsőségesebben forradal-
mi irányzatát támogatja. A futurizmust ugyanis másként értelmezik Olaszországban, 
mint bárhol másutt a világon.890

Gáspár felidézi Marinetti és Mussolini kapcsolatának kezdeteit, amikor utóbbi 
még szocialista volt, majd agitációikat Olaszország belépése mellett az I. világ-
háborúba, illetve az új fasiszta államot támogató futuristákat. Véleménye sze-
rint Mussolini éppúgy teljesítette történelmi küldetésének egy részét, ahogy 
Marinetti is teljesítette abbéli célkitűzését, hogy egy új kor új kifejezésmódjait 
teremtse meg. Az olasz művészet a múlt árnyékában élt a futurizmus előtt. A 
futurizmus nagy érdeme, hogy lebontotta a művészi örökségtől való túlzott 
függőséget. Ám a futurizmus pozitív vívmányai nem pusztán a művészi al-
kotásokban jelennek meg, hanem abban is, hogy számtalan új hangnak adott 
lehetőséget alkotó tehetsége kibontakoztatására. Másfelől a gyengesége abban 
állt, hogy számos dilettánst csábított a soraiba. Ha nem lett volna futurizmus, 
a tehetséges művészek minden bizonnyal éppoly merészen fejezték volna ki 
magukat, még ha egy másfajta modernista nyelven is. 

Az olasz művész egyébként is nagy handicappel indul neki pályájának. Tehetségére 
ránehezedik Itália óriási kulturális múltjának súlya, amelynek hatása alól nehéz annyi-
ra felszabadulnia, hogy igazán eredetit alkothasson. Ezért helyzete kissé olyan, mint 
a nagyemberek fiaié: csábító az összehasonlítás, amely gyakran igazságtalan és csak 
ritkán üthet ki – az epigon javára. […] Az olasz futuristáknak nem az volt a legfőbb 
céljuk, – amivel más nemzetiségű kollégáik nagy részét szokták vádolni, – hogy mi-
nél több hatlábú rókához és kétfejű borjúhoz hasonló művészi alkotással gazdagítsák 
a furcsaságok múzeumait, hanem hogy akár tévedések, túlzások árán is új, merész 
irányba tereljék Itália túlságosan sima utakon haladó, tunya szellemi életét.891

889 Gáspár Miklós (pseud. Gáspár Margit számára) Futurizmus és fasizmus, „Nyugat” 16. 1931, l. 
még: Babits, Mihály: Futurizmus Nyugat 7, 1910, Szabó, Dezső: A futurizmus, az élet és művészet 
új lehetőségei, „Nyugat” 1 (1913): 16–17, 20–22, in: Szabó: Tanulmányok és jegyzetek, Püski, Bu-
dapest 1920. 71–78. új kiadás: Kenyeres Zoltán szerk.: Esszépanoráma, 1900–1944, Szépirodalmi 
Kiadó, Budapest, 1978. 701–714.

890 Gáspár M.: Futurizmus és fasizmus, id. mű.
891 Ivi.
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Gáspár esszéjéből egyértelműen kiviláglik, hogy ő maga, hasonlóan a magyar 
értelmiség nagy többségéhez, nem volt a futurizmus híve. A futurizmust még 
a magyar olaszbarát körök sem fogadták különösebben jól. Noha a futurizmus 
vezérének meghívója a Korvin Mátyás Magyar–Olasz Egyesület volt, nem kér-
tek tőle írást saját lapjukba, a „Corviná”-ba, sőt nem jelentettek meg anyagot 
az avantgárdról vagy a futurizmusról. Memoárjában Gáspár elmondja, hogy 
meg is vallotta Marinettinek a futurizmussal kapcsolatos kétségeit, amire az 
állítólag azt válaszolta, hogy nagyon is boldoggá teszi ez a tény, mivel azt 
mutatja, hogy nem azért szereti őt, mert egy művészeti irányzat hírneves kép-
viselője, hanem csakis önmagáért. 

Valójában engem szerettél meg, nem a költeményeimet. Ezért mondom, hogy te vagy 
az életemben az első és egyetlen nő, akiről biztosan tudom, hogy igazán szeret. Nem 
a hírnevet, nem a rangot, amit a világban elértem. Még csak nem is a műveimet. En-
gem.892

Marinetti „passione”-ként becézi szerelmét, annak szenvedélyes természete mi-
att. Gáspár második férjének ajánlotta memoárját, ám ez nem akadályozta meg 
abban, hogy Marinettit úgy írja le, mint aki elbűvölő egyéniség és nagy szellem 
– a férfi egoizmusa és kettejük művészi és politikai nézetkülönbségei ellenére. 
Gáspár és Marinetti csak ritkán találkoztak, és igyekeztek észrevétlenek ma-
radni mások számára. Első találkozásuk leírása jól érzékelteti a férfi vonzerejét:

– Nagyon öreg lehet – gondoltam. Jómagam huszonhat éves voltam. F. T. (ahogy a 
barátai szólítgatták) huszonkilenc évvel idősebb.

De ezt nehéz volt elhinni, mikor félrebillent a szalon ajtaját takaró bársonyfüggöny, 
és berobbant a szobába az interjúalany, mint egy ruganyos izomzatú, kiszámíthatatlan 
mozgásterű óriás macskafajta. Tigris vagy párduc talán, de pillanatnyilag udvariasan 
doromboló. (Gondolom, tigrisek és párducok is szoktak dorombolni.)

Sudárnövésű volt, bár nem olyan „feltűnően magas”, ahogy ezt róla riporterek 
világszerte írogatták. Csak azért látszott szokatlanul nagy termetűnek, mert mindig 
merészen felvetett fejjel, élesen előreszegett állal fotografáltatta magát, és így is be-
szélt nyilvánosság előtt. […] Sose hittem, hogy feltűnően szép jelenségnek tekinthetek 
egy férfit, aki majdnem teljesen kopasz, csupán kétoldalt simul a fejéhez rövidre nyí-
rott, kissé őszülő barna haj. Az ám, csakhogy ez nem afféle derék bácsikás kopaszság 
volt. A tar koponya mintha szikrákat szórt volna a villanyfényben. És a rávetődő pil-
lantást rögtön elkapta, lefogta, hatalmába kerítette a nagy, fekete szempár tekintete. 
Hajdanvolt boszorkánymesterek szeme lángolhatott ilyen lenyűgözőn.893 

892 Gáspár M.: Láthatatlan királyság, id. mű, 277.
893 Ivi, 223.
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Gáspár leírja, hogy az első találkozó végén milyen hiába próbált menekülni az 
„olasz mágus” elől. Amikor befejezte az interjút és elbúcsúzott tőle, a „mági-
kus szempár gúnyosan csillant”. 

Végeztünk? Azt hiszi? Én tudom, hogy nem.894

Marinetti a Pen Club 1932-es kongresszusán 

1932-ben Marinetti újra Budapestre látogatott, ezúttal azért, hogy részt ve-
gyen a Pen Club Tízedik Nemzetközi Kongresszusán. Gáspár leírása szerint 
Marinettit folyamatosan többé vagy kevésbé híres művészek és sok-sok nő vet-
te körül. No persze ötven év távlatából az emlékek fakulhatnak és rózsaszín 
fénybe vonhatják a múltat. Mégis, Gáspár egyértelmű őszinteséggel és némi 
iróniával meséli el „kalandját”, itt-ott felidézve szorongó érzéseit is, amelyek a 
Marinettivel való találkozói után fogták el. Azt is leírja, hogy Marinettit szíve-
sen fogadták Budapesten, és hogy milyen népszerű volt, illetve hogy mennyi-
re befolyásolták politikai nézetei az egyes emberekkel való interakcióit. 

A Pen Clubot, azaz a Költők, Esszéírók és Regényírók Nemzetközi Szö-
vetségét (Pen – International Association of Poets, Essayists and Novelists) 
1921-ben alapították Londonban azzal a céllal, hogy szerte a világon előse-
gítse az írók szellemi együttműködését. Rendszeres nemzetközi találkozókat 
tartottak, mindig más és más városban. A szervezet a kezdetektől harcolt a 
szólásszabadságért, és aktívan fellépett azon írók érdekében, akiket nézetei-
kért üldöztek. Tagjai között volt számos befolyásos békeaktivista és szocialista 
is, akik az első, 1923-ban Londonban rendezett nemzetközi kongresszust fel is 
használták arra, hogy tiltakozzanak Gerhart Hauptmann jelenléte ellen, annak 
az I. világháború idején kifejtett nacionalista propagandája miatt. 

John Galsworthy és C. A. Dawson Scott a program során megkísérelték ki-
iktatni a politikai vitákat, és 1932-ben, amikor John Galsworthy, a Pen akkori el-
nöke megnyitotta a budapesti kongresszust, hasonló szellemű felhívást intézett 
a résztvevőkhöz, miszerint tartózkodjanak a propagandától, a politikai meg-
győzéstől, háború szításától, ehelyett a béke védelmében nyilvánuljanak meg.895 
A német küldött, Ernst Toller viszont úgy érezte, hogy a Pen nem szigetelődhet 
el azoktól a nagy történelmi eseményektől, amelyek az írókat alapvető létükben 
is érintik. Petíciót nyújtott be a fasizmus és minden a szólásszabadságot csorbító 

894 Ivi, 224–5.
895 Pen Club Archívuma, Budapest: Pen Club Világkongresszus 1932-ben Budapesten. (A doku-

mentumok 2008-ban, a kutatásom idején nem voltak katalogizálva, ezért nem tüntettem fel 
jelzeteket.)
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kormánylépés, valamint az értelmiség üldözése ellen, többek között Nagy-Bri-
tanniában, ahol betiltották James Joyce Ulyssesét. Végül a résztvevők többsége 
elfogadta a tiltakozó petíciót az értelmiségiek üldözése ellen (l. a II. függelé-
ket), annak ellenére, hogy néhány küldött, így az olaszok is, a határozat ellen 
szavaztak. A politikai viták még hevesebbekké váltak a következő, dubrovniki 
találkozón, amelyre már az után került sor, hogy Németországban a nácik át-
vették a hatalmat. A hivatalos német Pen Club küldöttei (többek között az olasz 
küldöttek támogatásával) kivonultak a gyűlésről, amikor a száműzetésben élő 
németek Pen Clubjának tagjai petíciót nyújtottak be a zsidó értelmiségiek nácik 
által való üldöztetése és az 1933. május 10-én elkövetett hírhedt könyvégetések 
ellen.896 Marinetti Galsworthy álláspontját osztotta, és azt a hivatalos olasz állás-
pontot képviselte, hogy a Pen Club ne avatkozzon bele a politikába. 

Gáspár felidézi, ahogy Ernst Toller felszólította a közönséget, ítéljék el 
azokat a rezsimeket, amelyek üldözik és elnémítják az írókat.897 Mint a do-
kumentumokból kiderül, kiindulópontjául Voltaire, Diderot és Rousseau va-
lamint Victor Hugo és Zola gondolatai szolgáltak, „akik minden jel szerint 
hiába dolgoztak a szellem szabadságáért, mivel olyan idő jött el – miként azt a 
mi német költőnk, Wieland megfogalmazta –, hogy »akik hatalomra kerültek, 
most a számukra kellemetlen véleményeket kimondó írókat felforgatónak bé-
lyegzik és börtönbe vetik, mintha csak bűnözők lennének.«”898

Toller hangsúlyozta, hogy nyíltan akar beszélni, nem azoknak a diploma-
táknak a tapintatosságával, akik elárulták Európa népeit. Ezért minden tisz-
telete ellenére annak az országnak a vendégszeretete iránt, amely oly óriási 
tehetségeket adott a világnak, mint Petőfi és Ady, igenis beszélni fog a szó-
lásszabadság megőrzéséért vívandó szellemi harcról. „Hányan lehetnek köz-
tünk, akik nem tudják, vajon részt vehetnek-e még az elkövetkezendő években 
a Pen Club ebédjein, mert börtönben fognak ülni, mivel az igazság és az igaz-
ságosság eszméiért küzdöttek?!”899

A Magyar Pen Club dokumentumai további részleteket őriztek meg erről 
a találkozóról, köztük Marinetti beszédeinek szövegét is (l. az I. és III. függe-
léket). Marinetti azt állította, hogy a fasiszta Olaszország nem tud semmiféle 
könyvégetésről, és hogy a Királyi Akadémia tagjai a legkülönbözőbb politikai 
véleményeket képviselik. „Ezen emberek mindegyikének szabadságában áll azt 

896 Amikor a Nemzeti Szocialisták minden olyan írót, akit „undeutsch”-nak tartottak, kiszorítot-
tak a Pen Klubból, azok Londonban megalapították saját szervezetüket, a „Deutscher P.E.N.-
Club im Exil” avagy „P.E.N. Zentrum deutscher Autoren im Exil” néven.

897 Ami azt illeti, Gáspár emlékei nem mindig pontosak. Ő azt állítja, hogy Toller a náci rezsimet 
ítélte el, míg a pontos igazság az, hogy az író általában ítélte el a fasizmust, és számos példát 
hozott fel különféle európai országokból a cenzúra működésére.

898 Pen Kongresszus, II. ülés, május 18. délelőtt. Toller már a május 17-i ülésen engedélyt próbált 
kérni az elnöktől a felszólalásra.

899 Gáspár: Láthatatlan királyság, id. mű 231.
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mondania, írnia és publikálnia, amit akar”. Ezért kijelentette: „a magas iroda-
lomnak semmi köze sincs a politikához, jöjjön az jobbról, vagy balról.” Ezután 
egyenesen Ernst Tollerhez fordult és ezt mondta: „Olyannyira, hogy amikor a 
békéről szólnak, az a háború előkészítésének egyfajta módja. Uram! Nem kell a 
békéről beszélni ahhoz, hogy elkerüljük a háborút! Nem beszélni kell a békéről, 
hanem védeni kell azt!”900 Marinetti azzal a javaslattal zárta beszédét, hogy a Pen 
Club tartózkodjon a politikától és tisztán értelmiségi társaságként működjön. 

Marinetti tiltakozása ellenére a kongresszus többsége végül támogatott 
egy olyan határozatot, amely szerint a Klub védeni kívánja minden író tel-
jes művészi és szólásszabadságát, és kifejezésre juttatta készségét arra, hogy 
hivatalos tiltakozást nyújtson be bármely kormánynak, amelyik megpróbálja 
elnyomni ezt a szabadságot. Miután megszavazták a határozatot, Marinetti 
békítő gesztust tett a többi résztvevő felé, és arról beszélt, hogy az avantgárd 
művészetben van elég közös alap ahhoz, hogy összehozza a művészeket poli-
tikai nézeteiktől függetlenül:

 
Az igazi, radikális avantgarde új kifejezésmódokat keres az irodalomban, képzőmű-
vészetben és zenében is, és pontosan ezen új kifejezésformái miatt sok esetben elide-
geníti a művészt a közönségtől (…) Az olasz futuristák fejeként elmondhatom, hogy, 
olasz avantgárd csoportom nem erő és nem politika alapján lett megszervezve, jóllehet 
mintegy húsz szervezetünk van, amelyeket a közös kísérleteinkre épülő szolidaritás 
köt össze.901

Az előző napi vitákra utalva kijelentette, hogy az avantgarde alkotóerő képes 
arra, hogy hidakat építsen még a politikai szakadékok felett is:

Az avantgarde művészekben hatalmas, dinamikus potenciál van, csak az kell a meg-
valósításhoz, hogy közös pontot találjanak, ahol maguk mögött hagyhatják politikai 
érdekeiket. Pontosan ez történik a német avantgarde művészetben, amelyet itt most 
[Herwarth] Walden, [Theodor] Däubler és az én „ellenségem”, Toller képvisel…. 
(nagy nevetés) ... Igen, igen, mert noha politikai tekintetben ő az ellenfelem, ha iroda-
lomról van szó, gyakran van ugyanazon a véleményen, mint én.

Ennyit Marinetti hivatalos megnyilvánulásairól a kongresszuson. További in-
formációkkal szolgál Marinetti magatartásáról Hermann Kesten, a Pen Club 
német delegációjának tagja a budapesti kongresszuson.902 Ő több oldalt szán 

900 Appendix I.: Marinetti beszéde a Pen Kongresszusának II. ülésén, 1932. május 18. de.
901 Appendix III: Marinetti beszéde, Harmadik Ülés, 1932., május 19. du.
902 Köszönet Günter Berghausnak, amiért felhívta a figyelmemet Hermann Kesten: Italienische Au-

toren, „Akzente: Zeitschrift für Literatur” című munkájára, 19 (1972), 258–266., angol nyelvű 
tanulmányomban ebből idézek részletet. 
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visszaemlékezéseiben a futurizmusnak és a mozgalom olaszországi kialaku-
lásának. Amikor az 1932-es budapesti látogatásáról ír, felidézi, hogy egyik 
este együtt vacsorázott Marinettivel és Margherita Sarfattival. A német kül-
döttek – Ernst Toller, Werner Hegemann, Erich Mosse és felesége, valamint 
ő maga, Kesten – már az asztalnál ültek, amikor a pincér a két olasz vendé-
get bemutatta nekik. Miután a várostervező Werner Hegemannal megvitatta 
Sant’Elia építészeti munkáit, Marinetti megpróbálta provokálni az egyetlen 
személyt az asztalnál, akinek a nevét és munkásságát ismerte: Ernst Tollert. 
Azzal a tisztelettel beszélt hozzá, amit az olyan emberek iránt érzünk, akik 
nagy tehetségek, ámde rossz vágányra tévedtek. „A német expresszioniz-
mus nem más, mint vulgárfuturizmus” – mondta Marinetti. „A németek csak 
azért idézik meg Nietzschét, mert nem akarják elismerni, hogy művészi zse-
nialitás csakis Olaszországban lehetséges, hogy csak a latin fajban van alkotó 
tehetség.” 

Úgy ítélte meg, hogy Toller színművei, a Tömegember és a Hoppá, élünk!903 
lényegében futurista darabok, futurista címekkel, csak elrontja őket a paci-
fizmus és a marxizmus. „A fiatal Európa Marinetti szellemével lélegzik” – 
mondta Marinetti.904 „Együtt kell kigyomlálnunk innen a reakciós irodalmat, 
és kitörölni a Thomas Mann és Jules Romains-féle szociálpesszimista, kom-
munistabarát regényeket. Akárcsak Proustot és Joyce-ot, akik megrontották 
Édouard Dujardin »belső monológjait« és szózagyvalékká kutyulták össze 
Marinetti dinamikus, szimultán »szabad szavait«.” Toller mosollyal az arcán 
válaszolt, elmondván, hogy a háború előtt, még diákként Grenoble-ban olva-
sott egy francia nyelvű verset Marinettitől, a La Conquête des étoiles címűt. És 
mindjárt idézett is belőle három sort, amire Marinetti megindultan felemelte 
borospoharát, és javasolta, hogy igyanak az új költészetre és a fiatalságra.

Marinetti ezután Kestenhez fordult, és megkérdezte, hogy a német Pen 
Club elnöke, Theodor Däubler, aki épp az asztaluk mellett sétált el, vajon fu-
turista-e. Kesten így felelt rá:

– Nem kérem, ő trieszti!
– És Ön?
– Én pacifista vagyok – feleltem. – Szeretem a művészek új műveit, és szeretem az 

igazságot. És hiszek abban, hogy az emberi ész egyaránt tud teremteni okos gépeket és 
nagyszerű költészetet. És ha Németország a jövőben fasisztává válna, akkor mi, akik 
itt az asztalnál ülünk, Toller, Hegemann, Mosse és én magam is, mi mind száműze-
tésbe vonulnánk. – De hiszen már most is száműzetésben él! – replikázott kedélyesen 
Marinetti –, hiszen egy múzeumban él!

– És vajon ez is egy olyan múzeum – kérdeztem én –, amelyet ugyanúgy porig akar 
égetni, mint az alexandriai könyvtárat? – Sajnos igen! – felelte. – Elkerülhetetlen lesz, 

903 Masse Mensch 1921, Tömegember 1924, Hoppla, wir leben 1927.
904 Ivi, 264–265.
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hogy a futurizmus ellenségeivel vívott harcban egy nap bizony maguk is elégjenek! 
Addig is sok szerencsét kívánok Önnek és barátainak Németországban!905

Margherita Sarfatti biztosította Kestent és kollégáit, hogy a nagy szerzőik, 
D’Annunzio, Pirandello, Ungaretti mind fasiszták. „Jöjjön el az olasz Pen Club 
vendégeként Rómába – hívta. – Bemutatom a Ducénak.” Kesten azt válaszol-
ta, hogy a Duce mindig Matteotti kísértetét juttatja eszébe. „Tollerrel voltam 
Olaszországban. Minden lépésünket követte a titkos rendőrség. Hány antifa-
siszta ül most börtönben?” – kérdezte. Sarfatti annyit mormogott csak erre, 
hogy „Igazságtalan velünk.”906

Gáspár visszaemlékezéseiből is megtudhatjuk, hogy Marinetti Olaszor-
szág hivatalos küldötteként nem ítélhette el Németországot. Másfelől magán-
beszélgetései során kritizálta a németeket, és barbároknak nevezte őket, ily 
módon egyértelműsítve a Németország iránt érzett gyűlöletét.907 Gáspár bepil-
lantást enged Marinetti magánvilágába: magyar értelmiségiekhez fűződő kap-
csolataiba és kulturális érdeklődésébe is. Felidézi, hogy Marinetti és Karinthy 
Frigyes szinte elválaszthatatlanok voltak a kongresszus alatt, és mindketten az 
érdeklődés középpontjában álltak. 

Néhány évvel korábban Karinthy kifigurázta a futurizmust az Együgyű 
Lexikon (1912) egy vicces szócikkében a „vekker”-ről:

VEKKER, ébresztőóra, ébreny (vö. fülbetegségek, álmatlanság, süketfajd)
Egy fantasztikus, új elmélet szerint (l. Marinetti, futuristák) a V. ellen való védekezés-
nek egyik módja volna felugrani az ágyból és elszaladni. Állítólag a V. áldozatát nem 
üldözi. Ezt az elméletet még nem próbálták ki.

1932-ben Karinthy előadást tartott egy közös kulturális idióma kialakításának 
fontosságáról, és mint a Magyar Eszperantó Társaság elnöke kifejtette, hogy 
az eszperantó lesz a jövő közös nyelve. 

A Pen-kongresszuson való részvétele mellett Marinettinek egyéb prog-
ramjai is voltak, így többek közt előadást tartott az Önálló Hivatásban Dolgo-
zó Nők Szövetségének egy uzsonnáján, május 19-én.908 Ennél jelentősebb volt 
találkozása Scheiber Hugóval.909 A festő témái többnyire a modern városi élet-
hez kapcsolódtak, amelyet gyakran groteszk fényben láttatott, és gyors, köny-
nyed vonalakkal rajzolt fel. Scheiber valószínűleg látta az első futurista festmé-
nyeket a Nemzeti Szalon 1913. januári kiállításán (Futuristák és expresszionisták, 

905 Ivi, 265.
906 Ivi.
907 Gáspár M.: Láthatatlan királyság, id. mű, 234.
908 Pesti Hírlap, május 19., 4.
909 1873–1950
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kiállítás a Nemzeti Szalonban), amikor is Boccioni, Balla, Carrà, Russolo, 
Severini és más festők műveit mutatták be Budapesten. A Herwarth Waldennel 
és a Der Sturm mozgalommal való együttműködése vélhetően az 1920-as évek 
elején kezdődött, és ez vezetett első berlini kiállításához 1924-ben. 910 Scheiber 
valószínűleg Waldenen keresztül ismerkedett össze Marinettivel. Arról, hogy 
ez mikor történt, nem tudunk bizonyosat: Gáspár szerint 1933 áprilisában Bu-
dapesten, de mivel ő nem tartotta Scheibert jelentékeny festőnek, a vele való 
találkozások során nevét nem is említi, ez az információ tehát nem tekinthető 
teljesen megbízhatónak. Nem érti, hogy a tiszteletére rendezett koktélpartin 
Marinetti miért a festővel foglalkozott:

Egy sor újságíró, író és színész szeretett volna a díszvendéggel beszélgetni. Azonban 
váratlanul beállított egy csapzott festő, hóna alatt képekkel, és F. T. orra alá dugta őket. 
A képek elég őrültek voltak ahhoz, hogy F. T. pillanatok alatt mámorba essék tőlük. 
Attól fogva egy sarokba húzódva kizárólag a festővel foglalkozott, mire a jelenlévők 
többsége sértődötten elszállingózott.911

Mivel Scheiber művészete életében nem sok elismerésre talált Magyarorszá-
gon, nagy szegénységben élt – Gáspár is erről számol be. Az MTI 1933. szep-
tember 5-én hírül adta, hogy Marinetti meghívólevelet küldött Scheibernek, 
amelyben felkéri, hogy állítsa ki műveit Rómában.912 Marinetti ígéretet tett a 
festőnek arra nézve, hogy támogatni fogja munkáját Rómában. Ezen felül re-
ményét fejezte ki, hogy majdan visszatérhet a magyar fővárosba egy jövendő 
kiállítás megnyitására. (Gáspár úgy vélte, hogy igazából ürügyre volt szüksé-
ge a feleségétől való távollétre, ezért kérte meg épp őt, hogy keresse fel a festőt 
és adja át neki a hivatalos meghívót). Scheibernek azonban egyáltalán nem 
volt lehetősége egy budapesti kiállítás megrendezésére. Végül a képei nem 
érkeztek meg időben a Mostra Nazionale d’Arte Futurista kiállításra. Scheiber 
mindazonáltal megváltotta a vonatjegyét, amire valószínűleg Lehel Ferenc ba-
rátja kölcsönözte a pénzt, és egy nappal a kiállítás megnyitója után be is futott 
Rómába. Gáspár elbeszélését több dokumentum is alátámasztja, többek között 
újságcikkek – olaszok és magyarok –, amelyek beszámolnak Scheiber meg-
érkezéséről Rómába. Az állomásról nyomban a kiállításra ment, majd onnan 
Marinetti otthonába, ahol Benedetta gondjaira bízta a képeit (Marinetti akkor 
éppen nem volt otthon). Amikor Marinetti hazaért, megnézte a festményeket, 
és intézkedett, hogy ürítsenek ki két termet Scheiber munkái számára. Sőt, 
1933. november 8-án egy külön megnyitó ünnepséget is szervezett az újonnan 

910 L. Haulisch Lenke: Scheiber Hugó, Serpent, Budapest 1995, 37. 
911 Gáspár M.: Láthatatlan királyság, id. mű, 234.
912 MTI, 1933. szeptember 5. A meghívóról szó van Haulisch L.: Scheiber Hugó id. mű c. munkájá-

ban is, 67. Molnos Péter közli Marinetti Scheiberhez írott levelét, l. Molnos Péter: Scheiber Hugó, 
Kieselbach Galéria, Budapest, 2014, 194.
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érkezett képeknek.913 Megnyitó beszédében Marinetti Scheiber Hugót egye-
nesen a magyar futurista festők „caposcuola” rangjára emelte. Az olasz lapok 
igen pozitívan méltatták Scheiber műveit, megemlítve, hogy maga a király is 
kifejezte elismerését a magyar művész munkái, főképpen a Jazz Band iránt.914 E 
képekről mi leginkább az újságcikkekből tudunk, mivel legtöbbjük elveszett. 
Fennmaradt néhány fénykép Scheiber Mussoliniról készített portréjáról, ame-
lyet minden bizonnyal e római tartózkodása alatt festett.915 A kiállítás 24 képé-
nek listája a „Futurismo”-ban is megjelent 1933. október 29-én, és a kutatások 
alapján tudni lehet, hogy Marinetti nyolc képet választott ki a saját otthoná-
ba, köztük egy bohóc-festményt, a Pagliacciót. A művészettörténész Haulisch 
négy képet azonosított, amelyek különböző magánkollekciókban találhatóak, 
és amelyeken ott van a kiállítás védjegye. Ezek a következők: Scena, Gatto, 
Femina és egy önarckép, Me stesso.916

Scheibernek az 1920-as és 30-as évekből fennmaradt képein egyértelműen 
tetten érhető a futurista hatás, úgyhogy érthető, miért is nyerték el Marinetti 
tetszését. Ma, halála után több mint hatvan évvel, Scheiber igen elismert és 
keresett festő Magyarországon.917

Marinetti visszatérése Budapestre 1933-ban  
és a dubrovniki Pen találkozó

Gáspár felidézi, hogy milyen kiszámíthatatlanul viselkedett Marinetti 1933-as 
budapesti látogatása során,918 amikor is ő amolyan titkárnői minőségben mű-
ködött mellette: szervezte a programjait és igyekezett elsimítani a sok sérelmet, 

913 Molnos szerint ennek ellentmond az előre elkészült szép meghívó, amely nem egy sebtében 
megrendezett kiállításmegnyitóra utal, ivi.

914 A kiállítás sikeréről, illetve a király látogatásáról tudósító korabeli olasz és magyar nyelvű 
újságcikkek egy része megtalálható a budapesti Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettu-
dományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet archívumában: MDK-CII.– 2/1–3. Scheiber 
a Rómában megmaradt képeivel Berlinbe utazott, hogy potenciális vevőt keressen rájuk, l. 
Haulisch L: Scheiber Hugó, id. mű 66.

915 Haulisch Gerardo Dottori Scheiberről szóló, a „Futurismo” folyóirat 1933. november 12-i szá-
mában megjelent cikkét idézi, amely hozzáértő képet ad Scheiber munkáiról.

916 Haulisch L.: Scheiber Hugó, id. mű 66–68, 174, jegyzetek 77, 80–82.
917 Ezt bizonyította a festmények árain kívül a 2014-ben a Kieselbach Galériában rendezett nagy-

szabású kiállítás, valamint az alkalomra megjelent nagymonográfia, Molnos Péter: Scheiber 
Hugó, id. mű.

918 Marinetti számos előadást tartott, ezek közül a jelentősebbeket az Olasz Kultúra Házában és a 
Magyar Tudományos Akadémián. Előbbi alkalommal Róma alapításának évfordulóját méltat-
ta; az utóbbi esetében pedig újra saját verséből, a Drinápoly bombázásából szavalt részleteket. 
MOT hírek, 1933. április 24., 6; l 1933. április 25., 9.
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amelyeket különféle embereknek okozott. Marinetti most is a Korvin Mátyás 
Magyar–Olasz Egyesület meghívására tartott előadást a Magyar Tudományos 
Akadémián, ahol Gáspár szerint politikáról beszélt s ennek keretében a saj-
tószabadságról, ami szerinte Olaszországban mindenütt érvényesül. A fiatal 
Illyés Gyula közbekiáltott: „Beszéljen inkább Matteottiról!” Marinetti erre így 
válaszolt: „Nous ne craignons pas cette parole!” (Nem félünk ettől a szótól.) 
Az esethez hozzátartozik, hogy Illyés és Marinetti egyszer már annak előtte is 
vitába keveredett, nevezetesen a Pen Club 1932. májusi kongresszusán.

1933-ban Marinetti megnézte Gáspár Rendkívüli kiadás című színművét is. 
Megítélése szerint az „Rendkívül tehetséges munka. Ha jól megfontolom, fu-
turista darabnak is lehetne tekinteni!” 919 Gáspár nem kevés öniróniával teszi 
hozzá, hogy Marinetti e megjegyzése legfeljebb a szerelmének lehetett bizo-
nyítéka, tekintve, hogy csak az elvakult szerelem nyilváníthatta az ő csacs-
ka kis vígjátékát „futuristának”. Úgy vélte, mindketten nagyon szenvedélyes 
természetűek voltak: „Két szertelenül szenvedélyes természet került össze”920 
Viszonyuk három éve alatt, mint mondja, Marinetti mindig úgy hívta: az én 
„passione”-m, és egyetlen egyszer nem nevezte az igazi nevén.921

A Pen Club 1933. május 25-i dubrovniki konferenciáján, ahol legközelebb 
találkoztak, nemzetközi tiltakozás bontakozott ki a náci Németország könyv-
égetései ellen. Ennek kapcsán heves viták robbantak ki az ellentétes politikai 
nézeteket valló küldöttek között – ezekről az összeütközésekről széles terjede-
lemben számoltak be a magyar újságok is. Gáspár részletesen leírja, ahogy H. 
G. Wells, az ülés elnöke engedélyt adott a tiltakozóknak arra, hogy beszédet 
mondjanak, és ahogy a hivatalos német küldöttek kivonultak a teremből. A 
náci német delegátusok támogatói között voltak magyar és olasz küldöttek is, 
utóbbiak közt Marinetti is. Mivel Gáspár nem állt be a sorba, attól tartott, hogy 
Marinetti megharagszik rá. Ám legnagyobb meglepetésére, amint kimentek 
a teremből, Marinetti menten bocsánatot kért, közölvén, hogy utálja „ezt a 
mocskos bandát!”,922 ámde kötelessége volt támogatni őket, mert otthonról ezt 
a feladatot kapta. A beszélgetés többi részéből ugyanakkor kiviláglik, hogy a 
náciellenes képviselőkkel sem igen rokonszenvezett; sőt, kifejezetten bosszan-
totta a siránkozásuk. Wells hangját utánozva így foglalta össze a véleményét: 
„Az ember két véglet közé szorul: egyik oldalon ezek a ronda újbarbárok, a 
másikon a szőrszálhasogató, tehetetlen és aggkori végelgyengüléses angol-
szász demokraták”. Gáspár erre azt a kérdést szegezte neki, vajon elképzelhe-
tőnek véli-e, hogy ha Leonardo da Vinci, Marinetti titkos bálványa ebben az 

919 Gáspár M.:Láthatatlan királyság, id. mű 240.
920 Ivi, 241.
921 Elég mulatságos, hogy az MTI Gáspárról „Miklós”-ként, azaz férfi szerzői álnevén tesz emlí-

tést, amikor beszámol Marinetti előadásáról és részvételéről a Pen dubrovniki kongresszusán.
922 Gáspár M.: Láthatatlan királyság, id. mű 263.
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új korban élne, tapsolt volna a könyvégetőknek? Marinetti ezt felelte: „Igazad 
van. Nem tapsolt volna.”923

Gáspár beszélt Marinettinek anyja zsidó származásáról is. Marinetti ekkor 
elmondta neki, hogy beszélt Schalom Asch-sal, (a Jiddis Pen Club tiszteletbeli 
elnökével), és rémes dolgokat tudott meg tőle. Marinetti őszinte sajnálatot ér-
zett, és megígérte, hogy megpróbál megtenni minden tőle telhetőt az ember-
telen nácik ellen.924

Egy kapcsolat vége 

Gáspár és Marinetti kapcsolatát közös szenvedélyük, az irodalom indította el; 
a vége pedig, Gáspár emlékei szerint legalábbis, nem kis részben a politika 
miatt következett be. Utoljára 1935-ben találkoztak Olaszországban, mielőtt 
Marinetti önkéntesként Etiópiába indult volna Mussolini hadjáratába. Mivel 
a nő úgy érezte, elkövetkezendő hónapjait nem hajlandó azzal tölteni, hogy a 
férfi miatt aggódjon és táviratait, telefonjait vagy a legújabb hőstetteiről szóló 
újsághíreket várja, így határozott: „Én megpróbálok leszokni magáról.”925 Az 
első vonattal hazautazott, és soha nem is bánta meg ezt a döntését. A II. világ-
háború után Gáspár az Operettszínház igazgatója lett, sikeres íróként pedig 
többek közt számos népszerű színdarabot jegyzett a 60-as, 70-es években.

Appendix I – F. T. Marinetti beszéde a Pen Kongresszusának II. ülésén,  
1932. május 18. de. 

Hölgyeim és Uraim! 
Azt gondolom, hogy ez a téma, a különböző előadók erőfeszítései ellenére is egyértel-
műen politikai színezetet nyert. Nagyon sajnálom, mert meggyőződésem szerint a Pen 
Clubot mindenfajta politikai nézettől el kell határolni. (Nagyon helyes!) Hallottam, hogy 
az egyik előttem szóló előadó bizonyos könyvek üldözéséről beszélt egyes országok-
ban. Nem ismerem a kérdést, de annyit mondhatok, hogy Olaszországban például az 
illusztris filozófusnak, akit Benedetto Crocénak hívnak (Bravó! Hangos taps.) … teljes 
mértékben szabadságában áll azt írnia és azt publikálnia, amit akar. (Bravó! Taps.) Elég 
megnézniük a nemrégiben megjelent Olaszország története című művét, hogy lássák, 

923 Ivi.
924 Ivi, 264.
925 Ivi, 295.
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teljesen igaz, amit mondok. A továbbiakban azt is mondom, hogy a Szépirodalmi 
Szekció, amelynek titkára vagyok, [az Olasz Királyi Akadémián] tagjai az archeológi-
ától kezdve a futurizmusig (amelyet jómagam képviselek), mindannyian azt írhatnak, 
amit csak akarnak, anélkül, hogy bárki egyetlen szóval is közbeavatkozna. (Bravó)

Itt van barátom, Govoni költő is, aki elmondhatja önöknek, hogy szabadságában áll 
őneki is, akár prózában, akár versben azt írnia, amit akar.

Az érvelésem a következő: A magas irodalom szentsége, (mert van alacsony irodalom 
is, a kommersz irodalom, ez azonban nem kell, hogy feltétlenül érdekelje a Pen Clubot), 
nos, a magas irodalomnak semmi köze sincs a politikához, jöjjön az jobbról, vagy balról. 
(Bravo! Folyamatos taps.) El lehet mondani, hogy az író mindig fajának; annak erejének 
és szellemének kifejezője. Ami a politikát illeti, a szélső baltól a szélső jobbig ezernyi 
színe van. (Toller úrhoz címezve:) Olyannyira, hogy amikor a békéről szólnak, az a háború 
előkészítésének egyfajta módja. Uram! (Erőteljes tiltakozás) Nem kell a békéről beszélni, 
ahhoz, hogy elkerüljük a háborút! Nem beszélni kell a békéről, hanem védeni kell azt!

A hallgatóságból valaki: Az ágyúkkal!
Az Elnök: Uram, az öt perce lejárt!
Marinetti Excellenciás úr: Még egy perc. Nem félünk a szavaktól. Egyetértek ma-

gával, amennyiben a Pen Club már nagy világszervezet, melynek célja az irodalom 
tisztelete, fejlődése és dicsősége, s minthogy védi az irodalom fejlődését, el kell, hogy 
határolódjon a politikától. (Sofizmus! Éppen maga kezdte el!)

A magyar nép iránti egyszerű udvariassági gesztussal kezdtem, uram. (Általános 
hangzavar.) 

Pontosítom a javaslatom. Azt kérem, hogy jussunk egyezségre avval a szükséglet-
tel kapcsolatban – mely szerintem igen sürgős –, mely szerint a Pen Club legyen egy 
tisztán szellemi szervezet, irodalmi szervezet, amely teljességgel kizárja a politikai ka-
tegóriákat, illetve a politikának bármilyen többé-kevésbé maszkírozott formáit. (Erős, 
hosszú taps – Tiltakozás)

Appendix II – P. E. N Határozat, Harmadik Ülés, 
1932., május 19. du. 

A Pen Tizedik, Budapesti Kongresszusa az 1932. május 19-i ülésén megfontolás tárgyá-
vá tette az osztrák, német és lengyel központok előterjesztéseit, és ennek eredménye-
képp a X. Kongresszus a következő határozatot hozta:

1. Ha valamely irodalmi művet betiltanak egy országban, az illetékes Központ min-
den esetben megvizsgálja az ügyet, és amennyiben szükségesnek látja a tiltakozást, 
részletes jelentést küld a Végrehajtó Bizottságnak.

2. A Végrehajtó Bizottság a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálja a kérdést, 
és ha az összhangban áll a Pen méltóságával és céljaival, azonnal hivatalos tiltakozást 
küld a kérdéses állam Kormányának. 

3. Ezt a tiltakozó határozatot a Pen politikai szempontoktól függetlenül hozta, kizá-
rólag az irodalom érdekében és azon elvhez hűen, hogy egy, a nevére méltó író teljes 
szabadságot érdemel gondolatai kimondásához.

APPENDIX I.: F. T. MARINETTI BESZÉDE A PEN KONGRESSZUSÁNAK II. ÜLÉSÉN
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4. A Végrehajtó Bizottság, amely hozzáértő és aktív személyek közössége, fokozott 
energiával kívánja érvényesíteni a Szövetség elveit. 

5. A Nemzetközi Kongresszus mellett a Központokat arra kérjük, hogy szervez-
zenek regionális kongresszusokat is, ahol két vagy több ország képviselői találkoz-
hatnak, különösen olyan országokéi, amelyek között nem olyan jók a jelenlegi kap-
csolatok, mint az kívánatos lenne, és tegyenek a béke érdekében vagy azáltal, hogy 
közösen gondolkodnak el az emberek és népek összebékítésének eszközeiről, vagy 
azáltal, hogy közös nyilatkozatokat tesznek ugyanezzel a céllal.

Appendix III – F. T. Marinetti beszéde, Harmadik Ülés, 
1932., május 19. du. 

Mielőtt idejöttem, elgondolkodtam, hogy a Pen Club különböző céljai között van egy, 
mely számomra a legfontosabbnak tűnik. Ez a kapcsolatok és a jó szellemi ismeretsé-
gek fejlesztése azok között, akiket az egész világ avantgárdjának tekintek. 

Valamennyi politikai nézet és nemzeti érdek fölött van a világon olyan irodalom, 
amelyet hivatalos irodalomnak hívnak, továbbá olyan, ami többé vagy kevésbé hagyo-
mányos avantgárd, valamint egy igazi, radikális avantgarde, amely új kifejezésmódo-
kat keres az irodalomban, képzőművészetben és zenében is, és pontosan ezen új kifeje-
zésformái miatt sok esetben elidegeníti a művészt a közönségtől. Ezek az avantgárdok 
olyan kísérletezők, akik nap mint nap távolabbra próbálják a szó lehetőségeinek hatá-
rait tolni. Az olasz futuristák fejeként elmondhatom, hogy olasz avantgárd csoportom 
nem erő és nem politika alapján lett megszervezve, jóllehet mintegy húsz szervezetünk 
van, amelyeket a közös kísérleteinkre épülő szolidaritás köt össze.

A futurizmus nevű olasz avantgárdon kívül az egész világon vannak irodalmi 
avantgárdok, amelyeket dadaizmusnak, kubizmusnak vagy ultraizmusnak stb. nevez-
nek. Ezek mind ugyanazt a kutatást végzik, hogy minél messzebbre jussanak a tevé-
kenységükben jelentkező nehézségek legyőzésében. Úgy gondolom, hogy ez pontosan 
az a tevékenység, amelyet a német avantgárd is folytatott, amelyet itt Walden, Daubler 
és „ellenségem”, Toller … (nagy nevetés) is képvisel…nos, a politikai ellenfélnek az 
irodalomban gyakran velem azonos nézetei vannak.

Ennek az avantgárdnak nagy dinamikus hatása van, ha művelői kapcsolódási ponto-
kat keresnek, olyan eszközöket, amelyek politikai érdeklődésük fölött állnak, és ha a 
Pen Clubban találkozni tudnak. Továbbra is mindig a jövő felé fognak haladni. (Élénk, 
hosszú taps.)
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Appendix IV – Scheiber Hugó római kiállításának recenziója:

Az olasz és a magyar futurizmus Marinetti akadémikus beszédében926

Tegnap este 18 órakor a Prima Mostra Nazionale Futurista (az Első Futurista Nemze-
ti Kiállítás) szalonjában Scheiber Hugó, a magyar futurista festészeti iskola vezetője 
egyéni kiállításának megnyitóján F. T. Marinetti megtartotta korábban beharangozott 
előadását „Az olasz és a magyar futurizmus”-ról. Az illusztris előadót népes és igen 
elegáns közönség hallgatta, közöttük Szentmiklóssy doktor, Magyarország konzulja, 
Huszák Imre doktor, a sajtóiroda vezetője, Miskolczy dr. prof, a Magyar Akadémia 
igazgatója, Várady dr., a Magyar Akadémia titkára, Boros Aurél úr, Lehel Ferenc úr, 
Lehel Jenő úr, Barcsné asszony, Lehel Mária asszony. F. T. Marinetti kitűnő, rövid ösz-
szefoglalót adott az olasz futurizmus keletkezéséről, s elemezte azokat a lényeges elté-
réseket, melyek azt a világ többi avantgárd mozgalmától megkülönböztetik. Kiemelte, 
hogy a büszke hazaszeretet, mely mindig is az olasz futurista mozgalom alapját ké-
pezte, járult hozzá a legnagyobb mértékben különleges karakterének megteremtésé-
hez. Olaszországban a futurizmus nem követte el azt a hibát, amelyet Németországban 
és Oroszországban, ahol is azt hitték, a hagyományellenességhez hozzátartozik, hogy 
hazaellenes is legyen. Ahogy Olaszországban sem, úgy a futurizmus Magyarországon 
sem szakadt el a faj szellemiségétől: a magyar futurista festészetben az akarat, a büszke-
ség, az egyensúly, az erő megtartotta hatását: ezért találjuk meg a futurista festészetben 
azt a szintézist, dinamizmust, erőteljes szimultaneitást, amelyet a magyar faj közegében 
és atmoszférájában fejez ki, határok és atmoszféra, amelyek jelentősen különböznek 
kifejezésmódjukban a mi fajunk által érvényre juttatottaktól és megjelenítettektől. 

Scheiber Hugóé ennek a festészetnek a példája: a színek gazdagsága, az ember ana-
tómiájának mélyreható ismerete, az alakok börtönéből kitörő hangulat megrajzolása 
különleges jellemzői és sajátságos tulajdonságai. Egyéni kiállítása minden figyelmet 
megérdemel:egy érdemes és mély művészi személyiség teljes körű megnyilatkozása.

Az illusztris előadó végül megállapította, hogy a világ futurizmusai általában, az 
olasz pedig különösen biztosak lehetnek a legfényesebb diadalban.

Zúgó taps üdvözölte a fontos beszédet, majd a népes közönség ellepte a kiállítás 
termeit, különös tekintettel azokra, amelyekben Scheiber képei láthatók, miközben a 
magas zászlótartóról a világ legnagyobb lobogója lengett. Scheiber Hugó egyéni kiál-
lítása e hó 20-ig lesz nyitva, a Nemzeti Futurista Művészeti Kiállítás nyitva tartását a 
hatalmas érdeklődésre való tekintettel december 15-ig meghosszabbították.

926 MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet archívumában: MDK-
CII.– 2/1–3. Scheiber. Távirati Iroda Archívuma
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