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I. A disszertáció tárgya, témaválasztás indoklása és a kutatás célkitűzései

A disszertáció tárgya az újkori Itáliában kialakult hivatásos színház – a commedia dell’arte – 

elmélete, amelyet Giovan Battista Andreini (1576-1654) szövegein keresztül közelítek meg. 

A középpontban egyetlen szerző, Giovan Battista Andreini színházelmélete áll, vagyis azok a 

különböző műfajú írásokban megjelenő gondolatai, amelyekkel ez a színész, dramaturg, társu-

latvezető a színház, a színjáték és főként a komédiajátszás és –írás céljáról, funkciójáról, a 

színházi előadások egyes emberre és közösségre tett hatásáról vallanak. A dolgozat tehát nem 

általában véve – minden egyes társulatra, illetve a különféle kulturális közegekben megjelenő 

komédiaszínházakra vonatkozóan – foglalkozik a commedia dell’artéhoz kapcsolható elméleti 

reflexiókkal, mint ahogy nem kutatási tárgya az egész jelenség közel háromszáz évig tartó tör-

ténete sem. 

A dolgozatomban vizsgált elmélet nem pusztán a színházi alkotás értelméről, a színhá-

zi előadások hatásmechanizmusáról szól, hanem egy tágabb, az „életművészet” és a színpadon 

megteremtett élet,1 az emberi életvilág és a színpadi, fiktív életvilágok közötti kapcsolatot kö-

zéppontba helyező filozófiai gondolatrendszer része is egyúttal. Ez a filozófia főként az itáliai 

reneszánsz új platonizmusból, Pico della Mirandola, Marsilio Ficino gondolataiból táplálko-

zik, és hatottak rá Giordano Bruno, Tommaso Campanella elképzelései a két „kikerülhetetlen” 

filozófus, Platón és Arisztotelész mellett.

Andreini színházelmélete, vagy esztétikai tudatossága és a különféle filozófiai gondo-

latok közötti  közös vonás antropológiai  és ismeretelméleti  jellegű:  a végső kérdés mind a 

színházzal, mind az emberi életvilággal kapcsolatban szorosan összefügg és elválaszthatatlan. 

Miként ismerheti  meg az ember önnön magát,  és ebben a megismerésben milyen szerepet 

játszhat a színház? Mennyiben és miben különbözik a különféle színjátékos tevékenységektől, 

kulturális performanszoktól az a színház, amely a hivatásos színész-dramaturgok által készí-

tett alkotásokon keresztül fejti ki hatását?

A magyar tudományos élet és a magyarországi könyvkiadás nagy hiányosságának vé-

lem, hogy a Cinquecento és Seicento fordulóján létrejött itáliai hivatásos színházról való tudá-

sunk ötven-hatvan évvel lemaradva az Itáliában folyó commedia dell’arte kutatások eredmé-

nyeitől sok pontatlan és előítéletektől sem mentes  ismerettel szolgál e jelenségről. 1962-ben 

jelent meg magyarul utoljára commedia dell’artéról szóló monográfia, A. K. Dzsivelegov A 
1 Bertolt Brecht nevezi életművészetnek a tudatos életvezetést a Pótlások a Kis organonhoz című írásában, amely 
több szempontból is analógiát mutat Andreini elméleteivel és írás-gyakorlatával: „Minden művészet hozzáadja a 
magáét a legnagyobb művészethez: az életművészethez”. (In Színházi tanulmányok, Budapest, Magvető, 1969, 
445-451, ford. Eörsi István)



commedia dell’arte című könyve (princeps 1954). Ez a könyv minden erénye ellenére számos 

– az elmúlt évtizedek kutatásainak tükrében – pontatlan információval szolgál a commedia 

dell’arte iránt érdeklődő olvasóknak. Ezek között néhány, immár tarthatatlan állítás is szere-

pel, mint például a commedia dell’arte népi színházként való bemutatása, az epifenomének 

túlzott hangsúlyozása, és nem utolsó sorban a commedia dell’arte eredetének kérdése. E mel-

lett Nyerges László könyvei – A velencei komédia színháza: XVI-XVIII. század és Goldoni ve-

lencei komédiaszínháza – olvashatóak magyar nyelven, ám ezek jórészt egyetlen itáliai város, 

Velence színháztörténetével foglalkoznak, és elméleti kérdéseket nem vetnek fel.

Az elmúlt tíz évben Olaszországban mind a színháztörténészek, mind az irodalomtu-

domány képviselői  egyre nagyobb teret  szentelnek kutatásaikban Giovan Battista  Andreini 

munkásságának, akit „a Seicento legnagyobb olasz dramaturgjának” nevezett az egyik kuta-

tó.2 Az Andreiniről folyó kutatások jellemzően két irányt követnek. Az egyik a színháztörté-

nészeké,  akik  elsősorban  a  színházi  gyakorlat  kérdéseire  koncentrálnak,  és  a  commedia 

dell’arte történetének egésze szempontjából vizsgálják Giovan Battista társulatvezetői, színé-

szi munkásságát.3 A másik irány irodalomkritikai jellegű, amely elsősorban dramaturgiai kér-

désekre keres választ. Ez utóbbit darabelemzések, motívumkutatás és a reneszánsz tudós ko-

médiákkal való összehasonlító elemzések jellemzik. Az elmúlt évek, évtizedek során néhány 

esetben e két irány találkozott egymással egyes kutatók munkájában, amelyek közül a legfi-

gyelemreméltóbb Siro Ferrone Attori mercanti corsari című könyve, amelyben a színháztörté-

nész Giovan Battista Andreini komédiáinak vizsgálatakor időnként dramaturgiai kérdésekkel 

is foglalkozik. A másik kiemelkedő monográfia Maurizio Rebaudengo Giovan Battista And-

reini tra poetica e drammaturgia című munkája, amely Andreini életrajzának nyomon követé-

sén keresztül válik színháztörténeti munkává, miközben alapvetően irodalmi – a költészet, a 

2 Siro Ferrone: Commedie dell’Arte, Milano,  Mursia, 1986, 11. Giovan Battista Andreini 1576 körül született Fi-
renzében. Szülei, Isabella és Francesco Andreini a kor legismertebb színészei, a Gelosi társulat tagjai voltak. 
Giovan Battista egyetemi tanulmányait követően 1594-ben csatlakozott szülei társulatához, ahol Lelio néven a 
szerelmes ifjú szerepkörében játszott. Édesanyja halála után, 1604-ben néhány színésztársával új társulatot alapí-
tott Compagnia dei Fedeli névvel, amely a mantovai herceg, Vincenzo Gonzaga szolgálatában állt. Pályája során 
társulatvezetőként, színészként és elsősorban dramaturgként tevékenykedett, és az itáliai városokon kívül több 
alkalommal a francia királyi udvar meghívására párizsi vendégszerepléseken vett részt társulatával. Íróként, dra-
maturgként számos műfajban alkotott: komédiák, ún. erdei és tengeri játékok, egy tragédia, pásztorjátékok, trak-
tátusok, versek, párbeszédes prológusok, egy fantasztikus eposz, néhány misztériumjáték illetve vallásos témájú 
kompozíció jelent meg nyomtatásban Giovan Battista Andreini neve alatt. Az eddig ismertté vált, közel hatvan 
kötetnyi életmű egyes darabjai több kiadásban és jelentős szövegváltozásokkal is napvilágot láttak. 

3 Többek között Ferdinando Taviani – Mirella Schino, Il segreto della Commedia dell’Arte,  Firenze, La casa 
Uscher, 1986 (princeps 1982); Ferdinando Taviani, Élő ellentét. Szeminárium a commedia dell’arte színésznői-
ről és színészeiről. In Színház–szemiográfia. Az angol és olasz reneszánsz dráma és színház ikonográfiája és sze-
miotikája, szerk. Demcsák- Kiss, Szeged: JATEPress, 1999 (ford. Demcsák Katalin); Siro Ferrone, Introduzione 
alle Commedie dell’Arte, szerk. S. Ferrone, Milano, Mursia, 1985, I. kötet, 11-16; Ambrogio Artoni, Il teatro 
degli Zanni. Rapsodie dell‘Arte e dintorni, Milano: Costa&Nolan, 1996.



nyelv,  a figurális  ábrázolások,  a motívumok kapcsán feltett  – kérdésekkel  foglalkozik.  Ez 

utóbbi egyik legfőbb érdeme az, hogy megcáfolja a XIX. század végi pozitivista irodalomtu-

domány lesújtó véleményét, tudniillik azt megállapítást, hogy Andreini irodalmi munkássága 

teljesen értéktelen.4

Kutatásaimban e két irányzat eredményeinek felhasználásával eddig kevéssé vizsgált 

problémákkal foglalkozom. Kiindulópontként Ferdinando Taviani egyik megállapítása szol-

gált: „Azok a színészek, akik összeszőtték a tragikus és komikus elemeket, a mesterség gya-

korlatának követelményeire hivatkozva igazolták magukat. Mégsem tűnne abszurdnak, ha azt 

feltételeznénk, hogy alázatos fejtegetéseik mögött – mint ahogyan Giovan Battista Andreini 

Centaurájának mitológiai metaforája mögött is – olyan esztétikai öntudat rejlik, ami nem lelt 

támaszra azokban az antik tekintélyekben, akik a színházról való elméleti gondolkodást befo-

lyásolják”.5  Dolgozatomban ennek az esztétikai, és művészetfilozófiai tudatosságnak a nyo-

mait és forrásait kutatom, és egyúttal számot vetek azzal a ténnyel, hogy Giovan Battista And-

reini  dramaturgként  és színészként  is  kísérletező  hajlamról  tesz tanúbizonyságot  írásaiban. 

Olyan új megnyilatkozási formákat, műfajokat keres, amelyek nagymértékben eltérnek a ko-

rabeli hagyományoktól és kanonizált formáktól.

A Taviani által feltételezett „esztétikai öntudat” pusztán abban a tényben is megmutat-

kozik, hogy a szerző művei nagy részében szót ejt a színházról, annak működéséről, céljáról, 

hatásáról. Ezek a nyíltan megfogalmazott színházról szóló gondolatok, vagy a rejtett utaláso-

kon,  metaforákon  és  metadrámai  elemeken  keresztül  megjelenő  színházról  kialakított  kép 

együtt  képezik Andreini  színházelméletét.  Dolgozatomban azokat  a szövegeket  vizsgálom, 

amelyekben ez az esztétikai öntudat fokozottan jelentkezik. Elsősorban azokat a traktátusokat, 

dialógusokat, amelyek az arte végelmét szolgálták, így az igen korai, 1604-ben megjelent La 

saggia Egiziana című dialógust, amely már szinte teljes egészében tartalmazza Andreini el-

méletének alapját; az 1612-es kiadású Prologo In Dialogo Fra Momo e La Verità-t, valamint 

az 1625-ös  La Ferza. Ragionamento Secondo. Contra L’Accuse Date Alla Commedia című 

traktátust. Emellett azokat a komédiákat is vizsgálom, amelyekben a színházról szóló diskur-

zus metadramatikus elemekben, vagy allegóriákon, metaforákon keresztül fokozottan jelenik 

meg: Lo Schiavetto (1612), La Centaura (1622), Le due comedie in comedia (1623). 

4 Enrico Bevilacqua Andreini drámaírói munkásságát szinte teljességgel értéktelennek ítélte, mivel szerinte 
“aberrált” ízlésről és fantáziáról tanúskodnak a szövegek. “Egyetlen okból érdemes foglalkozni velük: ebből a 
színházi hagyományból ered Moliére , aki a párizsi Hotel Bourgogne lelkes látogatója volt”. Enrico Bevilacqua, 
Giovan Battista Andreini e la compagnia dei Fedeli, in Giornale storico della letteratura italiana, Torino-Roma, 
Loescher, 1894, XXIII-XXIV. szám. Az idézet a hosszú cikk második részéből való, amely a XXIV. számban 
jelent meg, 116 és 155. o.).
5 Ferdinando Taviani, Élő ellentét, im, 189. 



II. A kutatás módszere és szemlélete

A disszertáció tárgya jelentős mértékben meghatározta a választott kutatási módszert. 

Egyetlen szerző elméletéről lévén szó, a vizsgált szövegekre koncentrálva, és a forrásokat ku-

tatva igyekeztem egységes képet megrajzolni Andreini színházelméletéről. A szövegelemzés 

módszere a kikerülhetetlen kontextuális analízissel társult, hiszen a szerző a színészek műhe-

lyében használt dramaturgiai praxist alkalmazza az elmélet és esztétika esetében is. Ez Giovan 

Battista  Andreini  munkájának esetében az úgynevezett  felhasználói  dramaturgia  módszere, 

amely a kulturális szövegek „szabadkereskedelmére” épül, vagyis mindenféle ellenérzés nél-

kül válogat az ismert és kevéssé ismert autoritások elméletei közül, olyan támpontokat keres-

ve a hivatásos színház legitimmé tétele érdekében, amelyek a lehetséges és valós vitapartnere-

ket meggyőzhették. A felhasznált szövegek többségét a szerző saját elképzeléséhez igazítja, és 

a reneszánsz új platonizmus elképzelése értelmében előszeretettel alkalmazza a költői disszi-

muláció eszközét is, így az intertextuális elemzés az esetek nagy részében a rejtőzködő szöve-

gek vagy átformált gondolatok felfedésére kényszerült. 

Andreini szövegei nagymértékben alkalmazkodnak a kor retorikai hagyományaihoz, 

ahhoz a kommunikációs formához, és ismeretanyaghoz, amelyet az elméleti jellegű, apológi-

áknak is tekinthető írások címzettjei, elsősorban az ellenreformáció egyházi emberei is hasz-

náltak. A szövegek megfogalmazásait, érveit és retorikai színezetét, valamint a színházi hiva-

tás tiszteletreméltóságát alátámasztó hivatkozásokat tehát jelentős mértékben meghatározta az 

a vita, amelyet disszertációmban Mario Apollonio nyomán a „színház elleni perként” határoz-

tam meg.  Az esztétikai  öntudat és az önvédelem egybeolvad a szövegekben, és ez utóbbi 

gyakran erősebb hangsúlyt kap. Ez az egyik oka, hogy Andreini esetében maga a színházel-

mélet olykor a ma már lényegtelennek tűnő témák árnyékában jelenik meg. Nem kezelhetőek 

úgy ezek a szövegek, mintha letisztult elmélet részei volnának. Ez annál is inkább így van, 

mivel a hivatásos színház, vagy a színészi hivatás épp a Cinquecento és Seicento fordulóján 

született újra néhány évszázados szünet után.6

A korabeli források és gondolati kontextus feltérképezésén túl a kutatás szemléletmód-

ját Walter Benjamin írásai – főként A német szomorújáték eredete – határozták meg, egyrészt 

az általa vizsgált jelenség és Andreini munkásságának egyidejűsége, valamint az allegóriáról 

6 Nem voltak hivatásos színtársulatok, színházépületként funkcionáló terek, és a színház vagy a hivatásos, de 
többnyire szólistaként működő, vagy társulatnak nem nevezhető formációkban tevékenykedő mulattatók munká-
jában mutatkozott meg, vagy műkedvelő udvari emberek és városi akadémikusok különféle ünnepek alkalmával 
bemutatott előadásaiban. Ezektől a gyakorlatoktól kívántak a színészek elkülönbözni.



szóló gondolatai  miatt.  Walter  Benjaminon kívül Nietzsche színházról  írt  szövegeit,  Rilke 

színházi tárgyú tanulmányait és Brecht kései elméletét vontam be a disszertáció gondolati kö-

rébe, mivel úgy vélem, hogy ezek a filozófusok és művészek számos ponton az Andreiniéhez 

hasonló elképzelést fogalmaznak meg a színház mint önálló művészet céljáról, hatásáról, dra-

maturgiai-kompozíciós elveiről.

III. A disszertáció megállapításai és eredményei

1. Komédia, arte és világ

A commedia dell’arte mai megítélésének, olykor félreismerésének gyökereit Ferdinan-

do Taviani szerint a Settecento idején megalapozott „színházi fogalomrendszer” szemlélet-

módjában fedezhetjük fel, amely úgy tekint „a Színházra, mint egy hatalmas kulturális intéz-

ményre, amely az  egész társadalmat érinti, és amely egyik korról a másikra előrelépések és 

hanyatlások hullámain át fokozatosan fejlődik”.7 E szemléletmód alapján a  Színház minden-

képp elismert, szükséges, pontos társadalmi és kulturális funkcióval bíró gyakorlat, amelynek 

vitathatatlan szerepe volt és van az adott társadalom tagjainak művelődésében. A színház mint 

intézmény a műveltség egyik alapvető letéteményese, míg a nem intézményesült színházi for-

mák a populáris vagy népi kultúra – alacsonyabb rangú – részét képezik. Ily módon a színház-

történetek gyakran a „Művelt Színház” és a „Népi Színház” egymás mellett létező, egymással 

szemben álló, egymásra ható típusába sorolják a különböző korok színházi gyakorlatait.  A 

commedia dell’arte története és megítélése szempontjából ez a dichotómia azt eredményezte, 

hogy a kor egyetlen hivatásos színházát olykor a népi színház részének, alacsonyabb rangú 

kulturális gyakorlatnak, máskor színházi üzemnek, nagy műfajnak, egyedülálló és tekintélyes 

hagyománynak tekintették, amelynek kulturális szerepe általános érvényű, megkérdőjelezhe-

tetlen, és hatása mind a mai napig érezhető.

A disszertáció első fejezetében a commedia dell’artéról folytatott színháztörténeti ku-

tatások nyomán ezt a hagyományosnak tekinthető elképzelést igazítom ki, hiszen a commedia 

dell’arte névhez tapadó általános kép alapján eleve kizártnak tűnik az az esztétikai öntudat, 

amelyről Taviani ír. Amennyiben a commedia dell’arte elnevezés azoknak a színészeknek a 

munkáját jelöli, akik a Cinquecento és Seicento fordulójának idején tevékenykedtek a Gelosi, 

Desiosi, Confidenti, Uniti, Accesi, Fedeli társulatokban, akkor az általuk művelt színház jel-

lemzőit érdemes számba venni. Ezt pedig a különféle korabeli színjátékos gyakorlatok, látvá-

7 F. Taviani – M. Schino, Il segreto della Commedia dell’Arte,  Firenze, La casa Uscher, 1986 (princeps 1982), 
398.



nyosságműfajok, kulturális performanszok, illetve hivatások közötti különbségtétellel tehetjük 

meg. 

Az egyik,  immár  általánosan elfogadott  meghatározás  szerint  a commedia  dell’arte 

nem műfaj, nem egységes színházi stílus vagy forma, hanem a hivatásos színészek által mű-

velt színház volt. Olyan – nem egységes – színházi jelenség, amely különböző kulturális köze-

gekben volt egyszerre, más-más módon jelen. A hivatásos színészek társulatainak a legfonto-

sabb jellemzői közé tartozott a kulturális sokszínűség, vagyis az udvari, a városi és a népi kul-

túra elemeinek egyesítése, amely tematikus és formai szempontból is megjelent. E mellett a 

hivatásos színtársulatok bármilyen műfajú előadást képesek voltak rövid idő alatt, magas szín-

vonalon elkészíteni, és mindig az adott kulturális közeg igényeihez alkalmazkodtak az alkotás 

során.  A színjátszás  és  a  dramaturgiai  munka nem vált  el  egymástól  élesen:  a  commedia 

dell'arte színészei írók és költők is voltak, akik kiválóan ismerték saját koruk írott, szóbeli és 

képi kultúráját. A dramatikus műfajok közül azonban a színészek a komédiákat részesítették 

előnyben. Ennek főként a nézői ízlés és a megrendelői igények voltak az okai: Itália kulturális 

piacán a komédiák számítottak a legkelendőbb árunak. A korabeli kulturális piac sajátos igé-

nyeihez  igazodva  alakították  ki  a  színészek  mindenki  mástól  különböző  előadás-készítési 

technikájukat, amely a külső szemlélő számára furcsa, megfoghatatlan, érthetetlen volt, hiszen 

látszólag a semmiből, váratlanul (all’improvviso) jelent meg a nézők előtt a mű, mintha maga 

az élet szólalt volna meg a színpadon.

2. Színházmánia

A Cinquecento és Seicento idejére jellemző, hogy a színházi szakszavakkal egymástól 

távol eső jelenségeket, dolgokat, emberi cselekvéseket és törekvéseket neveztek meg. Ezek a 

színházként megnevetett dolgok olykor igen távol esnek mindattól, amit ma színháznak tekin-

tünk, és kevés közük volt a színjátszás korabeli formáihoz, műfajaihoz. Andreini szövegeiben 

a színház/színpad szó többnyire valamiféle térre, helyre vonatkozik, amely azonban nem min-

dig konkrét színházépület. Máskor magát az emberi életet, a cselekvéseket nevezi színháznak, 

amely a színházi előadások alapjául szolgál. Az emberek világában létesülő színházi tereket 

sajátos módon köti össze az ég, az isteni dimenzió színpadával. Az égi és a földi színház szo-

rosan összefügg Andreini írásaiban,  és a színházi előadás nemcsak az emberi  lét  szféráját 

érinti, nemcsak az emberek tetteit mutatja be, hanem lehetővé teszi az isteni és emberi világ 

közötti kapcsolatok megértését is, és elősegíti a két világ között létesült határ átlépését.

A  Teatro  celeste című  szonettgyűjteményben a  színház  és  a  színpad  kifejezések 

megkülönböztethetetlen szinonímákká válnak, és egyesítik az összes lehetséges jelentést:  a 



földi  életvilágot  és  az  előadásokat  befogadó  színpadot,  az  égi  és  a  földi  szférát,  a 

színházépületeket és színháztermeket, az előadásokat ugyanaz a két szó jelöli. Itt a színjátszás 

olyan, egymástól különböző tudásokat egyesítő “mesterséggé”, technévé válik, amelyet szinte 

minden égi lakó – az égitestek, az angyalok és a megüdvözült színészek – ismer és gyakorol. 

A tánc, az ének és a beszéd egyesülése szolgálhatja az isteni alkotást,  mindenek eredőjét, az 

írást, az isteni szóból szőtt történetet.  A logosz ebben az égi színházban minden cselekvés 

alapját képező szüzsé, a történet, amely a teremtő írásnak köszönhetően adja meg az egész 

létezés rendjét, és teszi értelmessé az emberi életet.

 Ebben a fejezetben részletesen vizsgálom a Quattrocentótól a Seicentóig tartó időszak 

színház-metaforáit,  és  azokat  az  elméleteket,  amelyek  valószínűleg  hatottak  Andreini 

elképzeléseire.  Így  a  Quattrocento  humanistái  –  Filarete  és  Cesariano  –  által  tervezett 

szimbolikus  színházépületeket,  amelyek  elsősorban  az  emberi  megismerést  szolgáló, 

szimbolikus  utakon  át  vezető,  vagy  a  lélek  által  való  látást  elősegítő  épületek  voltak. 

Bemutatom a Giulio Camillo által tervezett „emlékezet színházát”, amely a szavak és a képek 

egyesítésével a világmindenség megismerésének funkcióját töltötte be, és számos ponton kap-

csolódott a Quattrocento humanistáinak terveihez. Andreini sajátos, komplex színházfogalma 

és definíciói ezekhez hasonló módon kapcsolják össze az emberi élet dimenzióját az egész 

univerzummal, és az isteni teremtéssel. A színház minden dolgok és létezők megismerését te-

szi lehetővé nála is, és az ember alakja középponti helyet foglal el az ő színházában is. Képe-

ken, szavakon, magukon a dolgokon keresztül az emberről és az emberért  folyik a tanítás e 

térben, hogy a különböző jellegű elemek együtt tegyék láthatóvá az emberi létezés formálódó 

lehetőségeit.

A továbbiakban a természeti tájak színházasításait vizsgálom Boccaccio Decameronjá-

tól Ariosto Orlando furiosójáig, és a Seicento költészetéig, ahol is a természeti tájak, kertek 

elsősorban a térforma miatt,  illetve a természet „díszleteinek” tökéletessége folytán válnak 

színházzá. A Seicentóban a mesterségesen kialakított színház-tájak, színház-kertek vagy maga 

a színház-természet mint tér nem tartalmazza az emberi életet, a cselekvést, a drámát, hanem 

a tér egésze utal az ember jelenlétére. Az ember mint új demiurgosz, mint a tér alakítója vesz 

részt az isteni alkotásban, és így válik a természeti táj részévé. Itt az a látvány a színháziasítás 

alapja, amely a természetben az emberi alkotás jelenlétet jelzi. A színház megépített teréhez 

hasonlóan az emberformálta táj is egyszerre valódi és hamis, és épp ebben a „hamisságban” 

jelenik meg a szépség és a csodálatot kiváltó forma.

A mindennapi életben megjelenő szerepjátékok gyakori voltát Tasso művein keresztül 

vizsgálom. Az udvari kultúra alapjává váló disszimulálás volt az az eszköz, amellyel a kora-



beli ember úrrá lehetett az életét fenyegető bizonytalanságokon. A színjátszás és vele együtt a 

retorika mestersége biztosíthatta azokat a szabályokat, amelyekkel – szituációtól függetlenül – 

garantálható volt a racionalitás fegyelme.  A színjátszás volt az a techné,  amellyel  határok 

közé lehetett szorítani az ismeretlent. Ám ez a mesterség a Seicento emberének a mindennapi 

életéhez tartozott, hogy ezzel leplezze a bizonytalant. A hivatásos színészek mestersége mind-

ezek ellenében hatott. Épp azt fedte fel, amit a mindennapi ember ugyanazzal a technikával 

leplezni igyekezett.

3. A színház ellen folytatott per: a vádiratok

Noha a színháztörténészek többsége úgy véli, hogy a commedia dell’arte társulatok tevé-

kenysége elleni egyházi fellépés nem volt olyan súlyos, mint Svájcban vagy Angliában, And-

reini szövegeinek felépítése és érvrendszere azt sugallja, hogy elsősorban apológiákat tartunk 

a kezünkben. Mi ellen védekezett ilyen szenvedélyesen ez a színész? 

Ebben a fejezetben az ellenreformáció egyházi emberei által írt szövegek érvrendszerét 

vizsgálom. Vagyis mindazokat a kijelentéseket, definíciókat, rövid történeteket, amelyek alap-

ján a színházat erkölcstelenség vádjával illették, és amelyek ellehetetlenítették a társulatokat. 

Az egyházi emberek elsősorban a komédiások életvitele, a vándorló életmód, a nők színpadi 

megjelenése és az előadásokra jellemző kommunikációs forma miatt támadták a hivatásos szí-

nészek színházát, és próbálták saját használatukba vonni a színjátszás technikáit.

A vádak között a legérdekesebb az, amelyik a színházi hatásmechanizmust támadja, és sa-

játos befogadás esztétikává válik. A színházi előadást  többek között  könyvnek tekintve az 

egyházatyák az olvasás – befogadás – módjában látták a legnagyobb veszélyt. Tudniillik ab-

ban, hogy a színházi előadásokban látható történetek egyesítik a szavakat az élő hang erejével 

és a testek látványával. A hangok és a látvány együttes megjelenése a szavakkal elmondható 

dolgok mögötti tartományt tárja fel. Az a komplex nyelvezet, amelyet a színházi előadások 

használnak, olyan mély nyomot hagy a nézők lelkében, amelynek következményei ellenőriz-

hetetlenek, így veszélyt jelentenek az emberek életét ellenőrizni igyekvő egyház számára. A 

színházi forma emellett képes arra, hogy a valódi mondanivalót elrejtse, és ily módon hasson 

a nézők szellemére, illetve fantáziájára. Az irracionális képességek használatát pedig semmi-

lyen módon sem lehet befolyásolni.

4. A színház ellen folytatott per: az apológiák



Giovan Battista Andreini legtöbb írására jellemző, hogy igyekszik válaszolni az egyház-

atyák imént összefoglalt vádjaira. Érvelésében a „vádlók” érvrendszeréhez igazodik, így az 

egyházi emberek által említett törvényekre a törvények cáfolatával, az egyházi méltóságok 

törvényerejű szavára ugyanazoktól származó más hivatkozással, hagyományra más hagyo-

mány említésével, legendára legendával, komédia-meghatározásra más meghatározásokkal 

válaszol, miközben a tipikus művészet-laudáció topikáját is betartja, amelynek inverzét – 

noha szétszóródva – a vádiratok is alkalmazzák. E topikának megfelelően Andreini írásaiban 

szó esik a komédia isteni és emberi teremtőiről, feltalálóiról, a komédia morális és közösségi 

hasznáról, arról az enciklopédikus és filozófiai ismeretről, amely a művészet előfeltételeként 

az ‘arte’ alapját képezi, illetve a hősökről, azokról a nagy elődökről, akik a színészetnek di-

csőséget szereztek. Ebben a fejezetben ezt az érvelést igyekszem egységes képben elhelyezni.

Andreini egyik eredet-legendájában a komédia-színház megteremtője Jupiter, a teremtő és 

gondoskodó atya, maga az igazság és a bölcsesség, a keresztény istenatya megfelelője. A ko-

média az egyházi személyek állításával ellentétben nem pestis, kór, a hit romba döntője, ha-

nem épp ellenkezőleg: isteni eredetű gyógyszer. Olyan eszköz, amellyel leküzdhető az emberi 

életből, a vágyakból származó minden betegség. A komédiajátszás és –írás feltalálói Andreini 

szerint az antik filozófusok, akik ezzel az eszközzel igyekeztek kiküszöbölni a társadalmi élet-

ben tapasztalható negatív jelenségeket. A komédiákon keresztül „rótták meg az embereket 

rossz életük miatt”, akik aztán elszégyellve magukat a jobb életet választhatták.

A komédiajátszás és –írás értelmét Giovan Battista Andreini különféle definíciókban fo-

galmazza meg. Így a komédia többek között „az erény menedéke, az emberi élet tükre, a leg-

tisztességesebb tettek tanítója, és tiszta vizű patak, amely az emberi bölcsesség élő forrásából 

fakad, hogy megöntözze a politikai és civil élet kertjét”. A komédia a jó megtestesítője, oltal-

mazó, tápláló és az erényre tanító iskola. Mindezek mellett ”az élet és az emberek szokásai-

nak imitációja” is, amelynek az írás az eszköze, és amelyben a dolgok megfelelő elrendezése 

„a jóra való tanítást” valósítja meg. A komédia nem használ nyílt szidalmazást, és nem állít a 

nézők elé viselkedési szabályokat, hanem „ellentétbe állítva” megmutatja a jót és a rosszat, a 

követendő és elvetendő szokásokat. A komédia „a legnemesebb, legbájosabb, legkiválóbb 

gyakorlat, amelyet az emberi szellem valaha kitalált: az emberi cselekvések tükre, az erény 

könyve, a véletlenek színháza, amely mint átlátszó kristály, megmutatja tetteinket, mint bölcs 

és tudós kötet, megtanítja, hogyan orvosoljuk a balszerencsét, mint különbözőséggel, másság-

gal teli színpad, felfedi előttünk az emberi eseményeket”. A komédia „a legtekintélyesebb, 

legkomolyabb, legsúlyosabb és a legbizalmasabb (legbensőbb) tettek egyetemes színháza (te-

atro universale)”, amelyben minden emberi gyakorlatról, „minden – szabad és mechanikai – 



művészetről, mesterségről szólnak”. Ezekben a darabokban minden tudomány benne foglalta-

tik – állítja Andreini –, ezért a színház olyan iskola képét ölti, amelyben „a komédia tanít”, a 

színjátszó pedig „a tanító, az apa” szerepét tölti be.

A legfigyelemreméltóbb gondolat a komédia-meghatározások közül az ellentétekre helye-

zett hangsúly. Andreini több helyen kiemeli, hogy a komédiák a könnyedség és a komolyság, 

a nevetséges és a könnyfakasztó emberi helyzetek és tettek keverékei, és ezzel hozzák létre az 

emberi életben szükséges egyensúlyt. A komédia a végleteket és bárminemű túlzást az ellen-

téte segítségével ellensúlyozza, és a mértékletességet teremti meg. Ehhez pedig eszköze az élő 

előadás, ahol a képek, hangok és szavak szintézise képviseli a legnagyobb erőt. Az élő emberi 

hang és beszéd olyan hangszerként tűnik fel Andreini szövegeiben, amely a leghatásosabb 

eszköz lehet az emberi affektusok megindításában és kijavításában, moderálásában.

5. Ember/kép: emberek, lelkek, ikonok

Andreini színházi kísérleteinek középpontjában Brechthez hasonlóan az ember állt, és ki-

nyilvánított célja az volt, hogy a nézőt gondolkodásra bírja. Ez a két mozzanat közelíti egy-

máshoz az egymástól időben távoli két alkotót. Mindkettejüket a korabeli jelen érdekelte, az 

akkori emberek megszólítása és életük feltárása volt a cél. Mindketten élő, „funkcionális kap-

csolatot”  kívántak megteremteni  az előadás  résztvevői,  illetve  elemei  – Andreini  esetében 

színpad és közönség, szöveg és előadás, színész és színész – között. „Mivel a komédia az em-

berek életének és szokásainak imitációja, ahogy az élet és a szokások változnak, úgy kellene 

megváltoznia az írás módjának és anyagának, noha a forma (ti. a műfaj) ugyanaz marad” – 

írja Andreini. A mindig változó életből fakadóan kell megváltoznia az előadás-írás módjának 

is. Az alkotás kiindulópontja maga az ember, hibái, tévedései, örömei, bánata, helyes vagy 

helytelen döntései.

Ebben a fejezetben az Andreini komédiáiban megjelenő embereket helyezem a vizsgálat 

középpontjába. Mindenekelőtt tisztázom a végig leírt komédiákban szereplő alakok státusát. 

Adreini színpadi személyeit nem nevezhetjük állandó típusoknak, ezek a személyek nem se-

matikus alakok, hanem élettel teli emberek. A szerző sajátos névteremtési módszere is erről 

árulkodik: itt a nevek karakterizálásból, nyelvi leleményből, és sajátos világlátásból alakulnak 

ki. Egyes esetekben a név korlátlan hatalmat gyakorol a színpadi személyeken. Eleve elren-

delt vagy tudatosan választott sors-jegyként uralkodik tetteiken, befolyásolja viselkedésüket 

vagy felnagyítja hibáikat. A név itt olyan jel vagy isteni eredetű bélyeg, amely korlátokat szab 

a döntéseknek, és amely alól csak a név megváltoztatásával szabadulhat meg az adott sze-

mély. Mintha a név maga a Világ Nagy Színházában eljátszandó szerep jellegét és a személy 



mozgásterének határait jelölné ki, befolyásolva azt a történetet, vagy mesét, amelyben a név 

felbukkan. Amikor Andreini a jól ismert nevekkel megnevezett állandó típusokat szerepeltet a 

darabokban, akkor azok olyan betétdarabok szereplői, akik a hivatásos színháztól eltérő szín-

házi formákat jelenítenek meg, és azokban többek között ellenpontozó szerepet töltenek be.

Andreini emberábrázolására jellemző, hogy a színpadi személyek ellentmondásos lények, 

akiknek viselkedése, döntései viszonylagosak és az adott helyzethez igazodnak. Az ábrázolá-

sukban Andreini feltehetően Alessandro Piccolomini elképzeléseire és antropológiai kutatása-

ira támaszkodott, aki az emberi élet viszonylagosságára helyezi a hangsúlyt. Az emberek vi-

selkedése nagymértékben függ a körülményektől és a többi ember affektusainak változásától, 

és mindenki folyton arra kényszerül, hogy saját törekvései és a külső körülmények feszültsé-

gében cselekedjék, és az ellentétek kibékítésével törekedjék az egyensúly megteremtésére. A 

komédiákban mind Piccolomini, mind Andreini ezt az elvet követve alkotja meg színpadi sze-

mélyeit.  A darabok cselekménye  az egymással  szembe állított  játékosok és ellenjátékosok 

összehangolt viselkedéséből születik. Az egymásra tett hatás eredménye az, hogy a személyek 

viselkedésében ugrásszerű változások következnek be, így a darabokban megtörik az osztatlan 

és egyöntetű jellemek létezésének illúziója. A fejezet végén a Lo Schiavetto című darab egyik 

szereplőjének, Albertónak a viselkedésében tapasztalható viszonylagosságot és változásokat 

vizsgálom.

6. Írás/kép

Andreini elméletének és drámaírói gyakorlatának egyik központi kérdése az, hogy miként 

lehet megjeleníteni az emberi élet viszonylagosságát és elevenségét, és hogyan lehet rendet te-

remteni a világban tapasztalható zűrzavarban. Számára a színház – a komédia – az az eszköz, 

amely a rendteremtést megvalósíthatja, és ebben az írás, a kompozíció rendje a mérvadó. Az 

írás azonban nem pusztán a szavak használatát jelenti nála, hanem olyan komplex – az élő 

hangot, a szavakat és a látványt egyesítő – szövegek, illetve az ő szóhasználatában szövetek 

vagy építmények megteremtését jelenti, amelyek a befogadó racionális és irracionális képes-

ségeire egyaránt hatnak. A szövetek vagy építmények néhány alapvető elvre épülnek. Így pél-

dául az ellentétek használatára, amely nem csak a szereplők viselkedésmódjában vagy külön-

féle epizódok egymás mellé helyezésében jelenik meg, hanem formai elemek és kifejezésmó-

dok váltogatásában is.

Andreini a komédiáiban feltárja az előadásszövegek írásának módszerét, és különbséget 

tesz a különféle színházi formák által használt szövetek hatásai között is. Bemutatja, hogyan 

jön létre az előadás rövid narrációkból kiindulva, és megmutatja azt is, hogy a megformálás 



módja milyen mértékben határozza meg az előadás sikerét. A sikeres előadás közvetlen hatást 

gyakorol a nézőkre, reflektálttá teszi őket, és megváltoztatja hibás viselkedésüket. Az előadá-

sok azonban csak akkor lehetnek az élet tanítómesterei, ha képesek hatni a nézők fantáziájára. 

Andreini feltehetőleg Giordano Bruno De imaginum, signorum et idearum compositionéjára 

épít a megismerés leghatékonyabb és egyedül üdvös formájával kapcsolatok gondolataiban. 

Tudniillik abban, hogy a megismerés egyik alapfeltétele a fantázia használata. Bruno szerint a 

képzelet, vagy fantázia nem pusztán az egyik belső érzék, hanem a belső érzékek összessége, 

vagy egysége, ami nemcsak mimetikus és kombinatorikus aktusokon keresztül működik, ha-

nem a részletekbe merülve eredeti formák kiapadhatatlan forrása, és így a gondolkodás végte-

len termékenységének gyökere. A képek és a fantázia a kognitív folyamatokhoz szükséges 

eszközök, amelyek mozgásba hozzák és mozgásban tartják a gondolkodást. Egyféle szállító-

eszközök, amelyek nélkül a megismerés elakadna.

A  színházi  előadások  komplexitásuknak  köszönhetően  ideális  eszközként  szolgálják  a 

megismerést.  A képek, hangok, szavak egyesítésével sajátos nyelven szólal meg a színház, 

amely meghaladja a verbális közlés lehetőségeit. A színpadon megjelenő képek olyan objek-

tumok, amelyek beindítják és mozgásban tartják a gondolkodást. Az ember az önismeretből 

kiindulva ismeri meg a világot, és a színházban megjelenő képeknek – allegóriáknak, emblé-

máknak, imprézáknak – köszönhetően a megismerés folyamata megváltozik. Az ember rejtett 

ismeretek birtokába kerül, és képes megérteni a létezés értelmét. A disszertáció utolsó alfeje-

zetében a La Centaura című darabban rejlő képelméletet mutatom be, illetve Benjamin alle-

góriáról írt elméletére is támaszkodva elemzem a kentaurnő alakját, amely Andreininél a szín-

házának emblémája.   
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