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…csak úgy
bolondjába ... "

A Csetepaté Chioggiában Miskolcon

A „casus belli" három darab friss, forró
sülttök. Toffolo, a jóindulatú, bumfordi,
kissé mafla hajóslegény (a Lajhár) az
egyikkel Luciettának, Toni halászmester
eladósorban lévő húgának kedveskedik, a
másikkal Pasqua néninek, Toni bátyó
feleségének, a harmadikkal meg a
szomszéd család süldő lányának,
Checcának. És ezzel kész a baj.

Luciettának ugyanis már két éve vőle-
génye van: Titta Nane. Nem illik tehát
édelegnie Toffolóval vagy bárki más
férfiemberrel. Főleg nem úgy, hogy ő
"szólítja le" a Lajhárt, s provokálja ki, hogy
sülttököt vásároljon neki. Akinek
vőlegénye van, az üljön békén a csip-
keverő párna mellett, és örüljön a sze-
rencséjének, hiszen -- mint Pasqua,
Lucietta sógornője elmondja - Chioggiá-
ban negyvenezren laknak, de harminc-ezer
belőlük a nő. Becses zsákmány hát egy
partiképes legény, még akkor is, ha csak
Toffolóról van szó, aki nem éppen lángész,
nem is különösebben szemrevaló, nem is
módos - de férfi. S neki sincs joga egy már
eljegyzett lánynak tenni a szépet, amikor
ott van az éppen nagylánnyá serdülő
Checca, akinek még nincs udvarlója.
Csakhogy Checca addig nem gondolhat
férjhezmenésre, amíg a nővére, Orsetta
fejét be nem köti Beppe halászlegény,
Toni halászmester öccse, Lucietta bátyja.
Az a rend, hogy előbb az idősebb lány
menjen férjhez. Toffolo mackós
széptevése meg a három darab friss, forró
sülttök ezeket a kialakult kapcsolatokat,
érdek- és erőviszonyokat kuszálja össze,
zavarja meg. Ennyi pedig bőven elegendő,
hogy meginduljon a piszkálódás, a
csipkelődés, a pletyka, a gyanúsítgatás, a
mocskolódás, majd a civakodás, huzavona,
csepülés, csupálás, cibálás, kiabálás,
szájaskodás - egyszóval a csetepaté
Chioggiában.

Johann Wolfgang Goethe, a weimari
fejedelem, Karl August minisztere, itáliai
utazása során 1786. szeptember 28-án
délután öt órakor érkezett Velencébe. Az
ekkor harminchét éves költő - jó

tíz éve ismeri már Európa, mint a Werther

íróját - majd csak 1816-ban jelenteti meg
az olasz út naplójegyzeteit. Az Italianische

Reise velencei feljegyzései között, 1786.
október 10-i dátummal, az alábbiakat
olvashatjuk: „Nos, végül elmondhatom azt is,
hogy végignéztem egy komédiát ! A San Luca
színházban eljátszották a Le baruffe chiozzotte
című darabot, melyet mindenesetre így lehetne
lefordítani: A chiozzai zenebona, perpatvar. A
szereplők mindnyájan tengerészek, chiozzai
lakosok, azonkívül a feleségeik, nővéreik és
leányaik. Ezeknek az embereknek megszokott
kiáltozása, perpatvaraik, hevességük,
lelkijóságuk, alacsonyrendűségük, tréfáik, jó-
kedvük és mesterkéletlen szokásaik, mind
derekasan utánacsinálva, ott vannak a komé-
diában. A darab még Goldonitól való, és mert
csak tegnap voltam azon a vidéken, és a
tengeri, kikötői népség hangja és viselkedése a
szememben és fülemben még fel-tünedezett és
visszacsendült, nagyon örvendtem, és ámbár
egyes célzásokat, némely vonatkozásokat nem
is értettem meg, az egészet mégis igazán jól
követhettem."

Goethe ezután részletesen elmeséli a
darab tartalmát, külön kiemelve az öreg
halászmester, Fortunato (Orsetta és Chec-
ca sógora) sajátos, hadarós-hebegős be-
szédmódjának kitűnően eltalált színpadi
szövegét. Majd így folytatja: „De még azt
az örömet sem láttam életemben, mely a
népből kitört, hogy oly természetesen áb-
rázolva latja magát és övéit. Elejétől végig
nevetés és kurjongatás. De meg kell adnom, a
színészek nagyszerűen csinálták ... Nagy
dicséret illeti a szerzőt, ki a legkellemesebb
szórakozást formálta ki a semmiből. De ezzel
csupán közvetlenül a maga életvidám népét
lehet megajándékozni." (Goethe: Utazás

Itáliában, Ford. Bálint Aladár. Bp. 1922)

Henri Beyle, a gyógyíthatatlan italo-
mániában szenvedő utazó, 1817-ben je-
lentette meg Róma, Nápoly és Firenze

1817-ben című útinaplóját. (E könyv
címoldalán szerepelt először szerzőként a
Stendhal név.) Beyle Stendhal nem volt
aggályos : szemrebbenés nélkül dolgozott
bele útinaplójába olyan itt-ott olvasott,
hallott történeteket, véleményeket,
melyek megtetszettek neki, s ezeket úgy
adta elő, mint saját, személyes élményeit.
Így kerülhetett a kezébe a kor rangos
irodalmi folyóiratának, az Edinburgh
Reviezvnak az a száma is, mely - az
Italianische Reise megjelenése előtt - rész-
leteket közölt Goethe olaszországi fel-
jegyzéseiből. Ezek között olvasta azt a
történetet is, melyet Goethe 1786. október
5-i dátummal említ: egy tragédia-előadás
után többször a függöny elé tapsolták a
darabban megölt személyeket alakító
színészeket is, a közönség el-ragadtatott
„Bravi i morti I" kiáltásai közepette.
Stendhal e történetet útinaplója június 24-i

bejegyzésében úgy említi, hogy ő maga
hallotta a Szent Márk téri híres Florian
kávéházban, ahol előkelő velencei
hölgyek mesélték el neki . .

Stendhal ugyanebben a június 24-i be-
jegyzésben Goldoniról is ír. Összefüggés
nélkül, váratlanul odavetve egy be-kezdés
élére, ezt olvashatjuk: „Goldoni velencei
dialektusban írt komédiái : megannyi flamand
festmény; tele, vannak a köztársaság
megsemmisülését megelőző boldog és gyö-
nyörűséges idők egyszerű népi életének igaz-
ságaival és ocsmány erkölcseivel." (Stendhal:
Séták Itáliában. Ford. Rónay György. Bp.
1961)

Goethe Velencében több színházban is
járt, de egyik darabról vagy elő-adásról
sem írt oly elragadtatva és oly értő
elemzéssel, mint a Le baruffe chiozzotéról.
Goldoni élménye maradandó-nak
bizonyult: később, weimari színigazgató
korában (1791 és 1817 között)hoszszú
ideig műsoron tartotta és sorozatban
játszatta a Két úr szolgáját. Hogy aztán a
már 1767-tőt folyamatosan megjelenő,
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eléggé kedélytelen és száraz német Gol-
doni-fordítások, meg a weimari színház
társulatának az olasz komédia (ezen belül
épp a commedia dell'arte) stílusában való
képzelhető járatlansága milyen elő-adást
eredményeztek, az más kérdés. A Sturm
und Drang meg a korai német romantika
nehézkessége, komorsága, humortalansága
egyébként is aligha kedvezett a vérbő
olasz komédiák weimari (és más) német
színpadokon történő meghonosodásának.
Goethe Itália- és Goldoni-élményének
egyik alap-motívuma talán éppen ezért az
erre a latin kedélyre való irigy
rácsodálkozás. S ezért érthető, miért épp A
chioggiai csetepaté - a darab és az előadás -
ragadtatja lelkes dicséretre.

Stendhal jegyzeteiből nem derül ki,
látott-e egyáltalán Velencében (vagy
máshol) Goldoni-darabot vagy -darabokat,
vagy csak véleményt mond - esetleg
másoktól hallott véleményt - ró-luk és a
szerzőjükről. De ez talán mellékes is.
Fontosabb, hogy ő is és Goethe is Goldoni
drámaírói művészetének két alapvonására
tapintanak rá. Goethe A chioggiai csetepaté
realista ábrázolásmódját dicséri; Stendhal a
komédia polgári szemléletmódját emeli ki.
A darabról - értékének lényegét tekintve -
alapjában véve ma se igen mondhatunk
többet.

Chioggia, melyet éppúgy riók és canalék
tagolnak, mint huszonöt kilométerrel
odább Velencét, máig őrzi Goldoni
korának hangulatát. Halászbárkák tömege,
halpiac, százféle tengeri herkentyűvel,
hagyományos öltözékű, hadaró beszédű
halárusokkal, villogó szemű és még
szaporább beszédű halaskofákkal. A
városházát ugyan átépítették, de a
szárnyas oroszlános dombormű jelzi:
valamikor itt székelt a Fenséges Köztár-
saság elöljárósága - tehát itt hivatal-
nokoskodott a fiatal Goldoni. A terecskék,
hidak, csatornák közé most is be-zúdul a
halszagú délkeleti szél, a scirocco, mely a
Csetepaté halászainak bárkáit is a rég
óhajtott kikötő felé hajtotta. Goldoni
helyszínei ma is varázsosak, élőek, két és
fél évszázad után is visszaigazolják a
vígjátékok világának, figuráinak
valóságosságát, hitelét és igazságát.

Goldoni 1753-tól a Vendramin testvé-
rek vezette San Luca színháznak dolgo-
zott. Az általa „nagy hodály"-nak nevezett
színházat magát nem szerette (elő

ző „munkahelye" - 1748-tól -, a Sant'
Angelo színház kisebb és lakályosabb
volt), de a San Lucában eltöltött kilenc év
alatt bontakozott ki az a Goldonistílus,
mely már túllépett a commedia dell'arte
szabályain és szabványain, s legjobb
produktumaiban a realista polgári vígjáték
első példáit szolgáltatta. (1760
augusztusában kedvező párizsi meghívást
kapott - az olasz színházhoz -, s 1761
áprilisában el is utazott, hogy aztán élete
végéig, 1793-ig ott is maradjon.)

A San Lucában szerződés kötelezte
először évi nyolc, később évi hat víg-játék
„szállítására". E vígjátéktömegben olyan
remekművek találhatók, mint - az utolsó
Sant' Angeló-i bemutató - a La locandiera
(Mirandolina, 1753), az Il cam-
piello ( A terecske, 1756), a Villeggiatura
(Nyaralás) trilógia, vagy az I rusteghi
(Bugrisok, 1760). Ezek, s a többi darab is,
sikerek voltak. Goldoni mégsem érez-te
jól magát Velencében. Főleg Carlo Gozzi
és hívei támadták, intrikáltak ellene. Ezért
örült meg a párizsi ajánlatnak, s búcsúzott
sietve Velencétől és a San Lucától.
Búcsúzóul, s mintegy összegzésül, megírt
még néhány újabb remekművet: a Le
baruffe chiozzotte (A chioggiai csetepaté), a
Sior Todaro Brontolon (Morgolódó Tódor úr)
és az Una delle ultime sere di carnovale ( A
karnevál egyik utolsó estéje) című vígjátéko-
kat. Közülük a Chioggiában játszódó
komédia a legkiemelkedőbb. Szauder Jó-
zsef, Goldoni egyik legjobb magyar is-
merője, mások értékeléseivel egybehang-
zóan, egyenesen főműnek tartja.

Gordoni maga, élete utolsó nagy mű-
vében, Emlékirataiban, így idézi a Csetepaté

keletkezésének és fogadtatásának kö-
rülményeit: „Le baruffe chiozzotte címen egy
velencei tárgyú színművet készítettem. E népi
tárgyú, bárdolatlan vígjáték csodás hatást
keltett ... Nem írom ide a darab rövid tartalmát,
mese úgysem mond sem-mit. Sikerét teljes
egészében a valósághű ábrázolásnak köszönheti.

Ifjúkoromban megfordultam Chioggiában a
büntetőjogi irodaigazgató koadjutoraként, ami
rendőrfelügyelő-helyettesi beosztásnak felel
meg; rengeteg olyan nagy hangú halásszal,
matrózzal és nőcskével akadt dolgom, aki-nek
nincs más szalonja az utcán kívül; ismertem
erkölcseiket, furcsa beszédüket, jó-kedvüket,
csúfondáros hajlamukat: emlékeim
hozzásegítettek, hogy lefessem őket. A Chiog-
giától alig nyolc mérföldnyire lévő főváros lakói
tökéletesen ismerték modelljeimet, a da-

rabnak a lehető legfényesebb sikere támadt, s

vele zárult a farsang." (Carlo Goldoni
Emlékezései. Ford. Gera György. Bp.
1963)

A bemutató természetesen a San Luca
színházban volt, ott, ahol Goethe
huszonnégy év múlva majd látja a ko-
médiát. A Csetepaté tehát 1786 októberében
is a bemutatószínház műsor-rendjén volt.

„ A színház ne legyen más, mint a világban
történő dolgok tükre. A vígjáték akkor az,
aminek lenne kell, ha úgy tűnik, hogy
szomszédok társaságában vagyunk vagy családi
körben - s ha semmi már nem történik benne,
mint amit a világban naponta látunk." Goldoni
így fogalmazza meg a maga ars poeticáját
a darabjai első gyűjteményes kiadása
(1750) elé írott előszavában. Addig írott
darabjai közül csak igen kevés tesz még
eleget maradéktalanul a fenti
követelményeknek. A teljes megvalósulást
a későbbi művek hozzák majd. A
legteljesebben a Csetepaté.

Magyarországon magyarul először Ke-
lemen László első magyar színjátszó társu-
lata játszott Goldoni, 1793-ban, Goldoni
halála évében. Ez A furfangos özvegy (La
vedova scaltra, 1748) volt; Mérey Móric
németből fordította, Ravasz özvegyasszony
címmel. Azóta meg-számlálhatatlanul sok
Goldoni-előadásró] emlékeznek meg a
színházi krónikák. Szinte hihetetlen
viszont, hogy A chioggiai csetepaté csak az
195 5-ben ki-adott, Goldoni válogatott
vígjátékai című kötetben jelent meg először
magyarul, Révay József fordításában, s
hogy - valószínűleg a kötet hatására is -
1957. május 18-án, Szegeden játszották
először, Horvai István rendezésében,
Csetepaté címmel.

Ez a vígjáték azóta sem túl népszerű
nálunk. Tudunk az 1967. május l2-i
veszprémi bemutatóról; Mindenki jegyben
jár címmel; 1972. december 8-án főiskolai
vizsgaelőadáson ment, A chioggiai csetepaté
címmel; 1981. október 16-án, Beke Sándor
rendezésében Kecskeméten mutatták be,
szintén A chioggiai csetepaté címmel (I. a
SZÍNHÁZ 1982. márciusi számában).
1982. március 5-én Miskolcon, Csetepaté
Chioggiában címmel, Mészöly Dezső új
fordításában játszották; rendező Major
Tamás m. v.



Á Csetepatéval Major Tamás a harmadik
Goldoni-komédiát rendezte meg
pályafutása során. Elsőnek, 1956 már-
ciusában, a Mirandolinát vitte színre a
Nemzeti Színházban, fényes szereposz-
tásban (Mirandolina: Mészáros Ági, Őrgróf:
Kemény László, Ripafratta lovag: Ungvári
László, Fabrizio pincér: Kállai Ferenc - s az
I. szolga neve-sincs szerepében fellépett a
még f. h. Grosz (Garas) Dezső. 1959
májusában, ugyancsak a Nemzetiben, a Két
úr szolgája volt a következő Major-rendezés
(Truffaldino: Suka Sándor). Ezt a komédiát
1980 októberében a Nemzeti
„tájszínházában", a Fővárosi Művelődési
Házban újra megrendezte Major; ebben az
előadásban Papp Zoltán és Márton András
felváltva játszották a címszerepet.

A Csetepaté indítása pontosan olyan, „mint
amit a világban naponta látunk"
 azaz Goldoni Chioggiában látott. Az
ütött-kopott házakkal körülvett terecskére
lassan kigyülekeznek a nők. Egyik oldalról
Pasqua és Lucietta, a módos halászmester,
Toni felesége és húga, a másikról Libera,
Fortunato halászmester felesége, és
sógornői, Orsetta és Checca cipelik elő
szalmafonatos székeiket és zsámolyra
helyezett csipkeverő párnáikat. A
beszélgetés vontatottan, semmiségek-kel
indul; a szomszédok szokásos tereferéje
ez. De a házak mögött ott csillog tompán a
lagúna szürkéskék vize, az ég fátyolos,
gyöngyházszínű, s fúj a nyomasztó,
idegeket borzoló, feszültséget keltő
délkeleti szél, a scirocco. (Már a legelső
mondatok így exponálják ezt az
atmoszférát: Lucietta:
 Gyerekek, mit szóltok ehhez az időhöz?

Orsetta: - Merről fúj a szél? Lucietta:
 Én igazán nem tudom, hallod-e. No,

sógorasszony, merről fúj a szé l? Pasqua
(Orsettához) : - Hát nem érzed, milyen erős a

sirokkó?) A férfiak egy esztendőből tíz
hónapot a tengeren tölte-nek; most is őket
várják haza a bevallva-bevallatlan sóvárgó
nők, a férjeket, fivéreket, vőlegényeket,
szerelmeseket. Őszre jár; az ominózus
sülttök, mely a csetepaték elindítója lesz,
Chioggiában is őszi csemege.

A mindmáig leghíresebb Csetepaté-elő-
adás rendezője, Giorgio Strehler, a milánói
Piccolo Teatro 1965/66-os évadának
műsorfüzetében hosszasan írt saját ren-
dezéséről. Különösen fontosnak tartotta a
darab indítását (az egyetlen indító je
lenet a vígjátékban!), mert ez „az egész
Csetepatét meghatározza

"
. Es valóban: ha

egy Csetepaté-előadás nem tudja már az
első pillanatban megragadni ezt a különös,
vibráló, ideges, a legkisebb szikrára is
robbanó légkört, akkor a teljes darab
veszekedései, gyűlölködései, fondorlatai
és összebékélései megmagyarázatlanok,
indokolatlanok, a levegőben lógóak
maradnak.

Á miskolci előadáson viszont már a
nézőtérre belépés pillanatában megragad-
ja valami a nézőt a játék hangulatából. Á
színpadnyílást egy festett elő-függöny
(régi színházi szóhasználattal: kortina)
zárja le. Ez a kortina, nyilván Major és a
szintén vendégművész, Székely László
díszlettervező jóvoltából, olyan, mint
amilyen a Goldoni-korabeli velencei (és
persze nem csak a velencei) színházak -
mondjuk: a San Luca - kortinája lehetett.
Virággirlandok és táj-kép díszítik, s
természetesen „fölmegy" és nem
szétnyílik. Ám mégsem egy 1760-as
évekbeli színház kortinája ez, mert a
közepén egy többszörös élet-nagyságú
figura a fő motívum. Tarka-barka ruhát
visel, képén ravaszkás vigyor, fején fura
sipka, a kezében pálca. A commedia
dell'arte figurája ez; vala-melyik zanni,
talán éppen Truffaldino a Két úr

.szolgájából. A kortina tehát még abból a
korból való, amikor a velencei (és nem
velencei) színházak színpadán a
commedia dell'arte uralkodott. De amikor
felgördül, mögötte már egy másfajta játék
indul meg, melyben ugyan ott látszanak
majd a commedia dell' arte eredményei és
hagyományai, de a

kontúrokat már életteli, életszerű alakok,
szituációk töltik ki.

S amiként ez a kortina „ráhangolja" a
nézőt a darab indítására, úgy hangolja rá
maga az indítás az egész darab-ra,
előadásra. Még senki nincs a színen, s a
díszlet máris feszültségeket érzékeltet. A
két családnak ugyanis már a házai sem
egyformák. Mindegyiken foszlik ugyan a
meszelés a sós tengeri levegő meg a szél
hatására, azonban Toni, aki nemcsak
halászmester, hanem halász-bárka-
tulajdonos is, jobban lakik. Az ő házán egy
kicsit kevésbé foszlik a vakolat, jobb
minőségű asztalosmunka a kapu,
díszesebb a kilincs, finomabb a függöny az
ablakon, mint a csak halászmester Fortu-
nato házán. Toni felesége, Pasqua, és húga,
Lucietta, valamivel jobb és drágább
anyagból varrt ruhákat viselnek, s berli-
nerkendőjük is vastagabb, mint Fortunato
feleségéé, Liberáé, s Libera két húgáé,
Orsettáé és Checcáé. Később ugyanilyen
különbségeket észlelhetünk majd a férfiak
ruháin. S Major még arra is ügyel, hogy a
nők szalmafonatú székei és csipkeverő
párnái se legyenek egyformák. Így hát a
chioggiai halász-társadalom vagyoni
tagozódását, s az ebből i s fakadó
ellentéteket már akkor érzékelhetjük,
amikor a szereplők még meg sem
szólaltak a színen. Á színen, mely a
commedia dell'arte hagyományos
terecskéje ugyan, de már egy más-fajta
darab és egy másfajta színjátszás kerete
lesz.

Ez a másfajta mű és másfajta játék
azonnal demonstrálódik is azzal, ahogyan
Major a nőket behozza a színre.

Sándor Erzsi, Máthé Éva és Igó Éva Goldoni komédiájában



Egy ajtónyitással, egy székrakosgatással,
egy leüléssel, egy szoknyaigazítással, egy
fejmozdulattal, egy szemvillanással rögtön
jellemez is mindenkit. De ezekben a
látszólag közömbös, megszokott cse-
lekvésekben egyúttal már ott vibrál a
scirocco keltette feszültség, idegesség, le-
fojtottság is. Az indítás jórészt a szükséges
információkat tartalmazó, könnyed
fecsegésnek tűnő mondataiból itt las-
sacskán kialakul egy vészterhes, nyo-
masztó hangulat, melyben szinte várjuk
már a robbanást, a kitörést. Amikor az-tán
felsistereg az első szópárbaj Checca,
Orsetta és Libera között, valósággal
megkönnyebbülünk. Á bumfordi Toffolo
megérkezése, téblábolása, esetlen szépte-
vése ezt a feszültséget egyszerre oldja is,
meg újabb - az egész további cse-
lekményre döntő kihatású - feszültségek-
kel telíti.

Miután pedig Majornak már az első
percekben sikerül megteremtenie ezt a
sűrű, feszült légkört, és sikerül odavon-
zania a néző figyelmét a legkisebb moz-
zanatra is, ami a színpadon történik,
gondoskodik róla, hogy a későbbiekben se
szabadulhassunk ebből az áramkörből.
Major maradéktalanul kiaknázza, hogy
„Goldoni ... szinte valószínűtlen tökélyre vitte a
szerkesztést" (Strehler szavai) ebben a
darabjában. Egyre sűrűsödő feszültségek,
kirobbanó veszekedések, viták,
verekedések, lecsendesülések, derűs köz-
játékok, harsány nevetést kiváltó jelene-
tek, majd újabb feszültségek, viták, drámai
összecsapások, s újabb pihenők, újabb
oldódások szorosan kapcsolódó láncolatán
át vezeti színészeit - és velük a nézőket.
Köztudott, hogy a Csetepaté Goldoni egyik
legmozgalmasabb darab-ja: összesen csak
négy helyszínen játszódik ugyan, de
ezeket a helyszíneket roppant
mozgékonyan kezeli, s egy-egy helyszínen
a jelenetek tömkelegét sorakoztatja
egymás után. A III. felvonásban például
csak két szín szerepel: a terecske és egy
szoba egy jómódról árulkodó lakásban -
de összesen huszonhat jelenet van, azaz
óriási a sürgés-forgás, a tempó. Major
színpadán természetes könnyedséggel és
lendülettel pereghetnek az események, s
egyre fokozódó tempóban vezet el
bennünket az első részben a jegyzői
irodában zajló kihallgatásig, majd a
második részben a befejezés már-már
karneváli forgatagáig. Majornak is az lehet
a véleménye, ami Strehlernek: a Csetepatét
tulajdonképpen egyetlen lendülettel
kellene végigjátszatni, annyira zárt,
hézagtalan a

szerkezete, s annyira szervesen kapcso-
lódik minden jelenete. Ezt az „egyvég-
tébent" jelenlegi színházi szokásaink ne-
hezen tűrnék, így Major csak annyit tehet
az ideális tempó és játékidő meg-
teremtése érdekében, hogy mindössze egy
szünetet tart (a kihallgatási jelenet után), s
bár talán egyetlen sort sem húz a
darabból, az előadás időtartama alig két
óra. Ugyanakkor egy pillanatra sem
érezzük, hogy a tempó túlhajtott, hajszolt,
öncélúan gyors lenne. Es ami talán a
legfontosabb: a legvadabb hajcihő, a
legharsányabb veszekedés és kavarodás is
pontosan megkoreografált, s még ezekben
is nem az elszabadult komédiázás, netán
bohóckodás, hanem a mindig a
karakteren, annak tulajdonságain belül
maradó emberábrázolás dominál. Emellett
folyamatosan jelen van az olasz, sőt
velencei, sőt chioggiai légkör, de a játék
egyetlen mozzanatában sem akar olaszabb
lenni az olaszoknál.

Major ebben a rendezésben saját, ko-
rábban nem egyszer rikító, harsány Gol-
doni-rendezéseit is felülbírálja, valósággal
vitatkozik velük egy mértéktartó, fegyel-
mezett művészi nézőpontról. Szó sincs
most itt Major kedvelt cirkuszszínházáról.
Szereti a chioggiai férfiakat és nőket, ezt a
fényben-árnyban villódzó világot, ezt a
vérbő, őszinte, sokszínű, mindig új és
kifogyhatatlanul érdekes életet, megértő
és elnéző a hibáikkal, gyöngeségeikkel
szemben. Major ezeknek az embereknek
az öntudatos, önérzetes emberségét is
tiszteli; ezért kap a szokott-nál nagyobb
hangsúlyt Titta Nane és a jegyző
beszélgetése a tisztességről és a
kiházasításról, vagy Toni bátyó okítása a
jóindulat megnyerésére szánt halak hasz-
talanságáról. Az előadásból sugárzik ez a
szeretet, megértés és tisztelet; ettől olyan
megnyerő és komoly még legvidámabb
perceiben is. Ugyanakkor Major egy ra-
vaszkás bölcs, egy csipkelődő filozófus
szemével is láttatja velünk ezt az esendő,
de nagyon kedves, nagyon derék chioggiai
népet. Valahogy úgy, ahogy Goldoni látta
és láttatta velencei és chioggiai kor-társait.
Ez az előadás - Goldoni szavaival -
valóban „a világban történő dolgok tükre", s
ez a világ egyszerre létezik az 1760-beli
Chioggiában, meg itt, nálunk, 198z-ben,
mert Major egy kicsit azt is eljátszatja,
hogy mi is éppoly esendőek vagyunk,
mint a régi chioggiaiak, s ma sem kell
nekünk több ok a csetepatékra, mint nekik
kellett annak idején (legfeljebb a scirocco
helyett meteorológiai frontokra
hivatkozunk).

Sajátos módon ez a Csetepaté Major Ta-
más egyfajta „vizsgaelőadása" is. Mint-ha
önmaga előtt vizsgázna és bizonyítana,
hogy rendezői képességei még töretlenek,
darabértelmezési és játékmesteri készsége
mit sem kopott, színész-vezetési módszere
változatlanul kifogástalan, stílustudása és
műgondja szintúgy. De vizsgája ez az
előadás a színész-pedagógusnak is, aki
számos volt tanít-ványa körében most újra
a mesterség tiszteletére, a színház odaadó,
alázatos szol-gálatára is tanított e rendezés
közben. S emellett még arra is jutott ereje,
figyelme, hogy néhány színészt valósággal
megújítson. Igy érte el, hogy például
Körtvélyessy Zsolt hosszú évek oly sok
egyforma, merev, olykor tétova vagy
görcsösen igyekvő alakítása után most
felszabadult, őszinte, hajlékony és esen-
dően emberi humorú tudott lenni Toffolo
szerepében, vagy hogy Blaskó Péter olyan
oldottan, lazán, derűsen játssza el Isidoro
jegyző lelkes ügybuzgalmát,
szoknyapecérkedését és fontoskodását,
hogy még a fiatal Goldonit is fel tudja
idézni (sőt: megtoldja az alakítást egy
csöppnyi, szeretetteljesen tiszteletlen
Major-paródiával is).

Az e g é s z hitelét és erejét mindig a
r é s z e k , a r é s z l e t e k hitele és ereje
adhatja meg. Major ezúttal a részletek
kitalálásában és kidolgozásában is
remekelt. Említettem például már a ru-
hákat, Szakács Györgyi jelmeztervező
munkáit. Ezeknél a gondosság odáig ment,
hogy világosan érezhető rajtuk a Csetepaté
egy 1789-es, Zatta-féle velencei
kiadásában Giovanni de Pian kezétől
származó illusztrációk jótékony hatása.
Isidoro-Goldoni öltözéke, parókája, ka-
lapja pedig pontosan olyan, mint amilyen
a velencei Campo San Bartolomeón álló
Goldoni-szobron látható. Hasonlóképp
roppant gondosan ügyelt Major arra is,
hogy színészeivel megtalálja, megtalál-
tassa az alakított figurák jellemző erejű
gesztusait, hanghordozásait, mozgásuk és
beszédjük sajátosságait. Így lett Csapó
János hebrencs, habogós-hadarós beszédű,
ide-oda pattogó, mindig szinte a vállából
lépő, fontoskodó kis Fortunató-ja
hallatlanul mulatságos, de mégsem
nevetséges vagy bohóc. Igy talált Simon
György Toni alakjához egy jellegzetes
járást és egy kézmozdulatot (amikor
megérkezik a tengerről, megöleli a fele-
ségét meg a húgát, de mindegyiket kü-
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lönbözőképp), s mindehhez egy harsányan
bömbölő, de merő jóindulatú be-
szédmodort. Igy formált a fiatal Máhr Ági
Orsettából egy majdhogynem mai
tizenéves lányt, pimasz-szemtelen száj-
húzogatásokkal, ruharángatások, szok-
nyapenderítések, kacéran mutogatott de-
koltázs és egy ingerlően közönséges
fejtartás segítségével. Igó Éva süldő lány
Checcájából így sugározhat a ve-
szedelmesen izgalmas nő ígérete, Sándor
Erzsi Luciettája így tud nyelveskedése,
nagyszájúsága, örök feleselése és
indulatoskodása meg szeszélyes félté-
kenykedése ellenére is olyan lány lenni,
akibe nagyon bele tudhat szeretni akár-ki,
nemcsak ez a nagydarab, becsületes,
jámbor - a partra lépésekor istenfélően és
hálaadóan még keresztet is vető -, de nem
túl okos Titta Nane (Bregyán Péter). S még
az olyan nagy rutinú színész, mint Máthé
Éva sem elégszik meg azzal, hogy csak a
ziccerszerep kézenfekvő lehetőségeit
aknázza ki Libera asszony alakjában. Ez a
már nem fiatal nő nagyon is fiatalos, ha
halkan odadöfött, de mérgezett
megjegyzéseket kell megereszteni, vagy ha
ravasz tettetésre van szükség. A darabban
nem túl jelentős Pasqua asszony
figurájából pedig Horváth Zsuzsa
alakításában így lesz egy háttérbe húzódó,
de onnan annál élesebben gorombáskodó,
folyton tüskés, folyton csípni-marni kész
házisárkány, aki mézesmázos képpel és
kemény ököllel osztogatja az ütlegeket,
mihelyst tettlegességre kerül a sor.

S még egy apróság (talán nem is az) :
Major precízen megkomponálja a „félre"

szövegeket. Ezzel bizonyos átkötést ad a
Csetepaté realista ábrázolásmódjánál ko-
rábbi stílushoz, de mindannyiszor remek
ziccereket is teremt a színészeknek a „
félrenézéssel". Ugyanakkor ezek a kifelé, a
közönségnek mondott szavak mindig
úgynevezett belső szövegek; a Goldoni
korában még nemigen létező belső mo-
nológ csírái - tehát lényegében véve az
adott színpadi alak legbensőbb meg-
nyilatkozásai, gyakran igen árulkodó
reflexiói vagy asszociációi. S mint ilye-
nek, megint csak a teljesebb alakteremtést,
az elmélyültebb karakterrajzot szolgálják.

Ha pedig netán valaki arra is kíváncsi
lenne, milyen asszony válik Luciettából,
Orsettából vagy Checcából, s milyen férj
Titta Nanéból, Beppéből vagy Toffolóból,
azt is pontosan megtud-hatja, mert Major,
mintegy a figurák utóéletét, egy-egy
gesztus, egy-egy szem-villanás, egy-egy
mozdulat vagy hang-súly segítségével, ezt
is eljátszatja színészeivel.

.. akármit látott, hallott itten, az csak
úgy bolondjába történt.." - mondja a darab
végén Lucietta a jegyzőnek, s kérleli, ne
ítélje meg a chioggiai nőket, ne költse
rossz hírüket. Major pontosan ezt a
bolondságot, ezt a latin kedély áradásán
fel-alá hullámzó csetepatét játszatja el.
Nagyon komolyan veszi a játékot - ettől
lesz nagyon mulatságos.

Major Tamás és a miskolci színház
kapcsolatai nem mai keletűek. Két évvel
ezelőtt rendezett már itt; az akkori Tartuffe
országos viszonylatban is az évad egyik
legjobb előadása volt. Tavaly

a tanítvány, Csiszár Imre Lear király-
rendezésében vállalta Lear szerepét. S
most ez a színház részéről érezhetően
nagy figyelemmel, áldozatkészséggel,
Major részéről pedig szemmel láthatóan
nagy szeretettel és odaadással létrehozott
előadás - melynek legszebb vonása Major
Tamás művészi és emberi hozzáállása.

Olyan időkben, amikor alig pályakezdő
színészek, rendezők máris hajlandók unni
a pályát, máris fáradtak és letörtek, máris
enerváltak és közömbösek, egy hetvenkét
esztendős, nem is éppen kifogástalan
egészségű művész meg-szégyenítő példát
tudott mutatni művészi fegyelemből,
műgondból, színész-pedagógiából,
szakmaszeretetből, színészetikából és
emberi, „általános" etikából egyaránt. Még
mindig tud vala-mit átadni tanítványainak
és kollégái-nak egy óriási ívű
művészpálya felbecsülhetetlen értékű
tapasztalataiból, mindabból a tudásból,
amit ő is nagy elődöktől vett át s
fejlesztett tovább.

A közvetítő, a kontinuitást jelentő Major
Tamás volt itt jelen; ezt észre kellett
venni, s nagyon meg kell becsülni.
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