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múlt században a hanyatló olasz iroda-
lomban, a prózában s a költészetben
egyaránt dagályosság uralkodott.
Metaforák, hiperbolák és antitézisek
váltották fel a józan észt. A megrontott
ízlést 1720-ban még nem sikerült

gyökeresen kiirtani. Hadd idézzem a rám osztott
remekművű prológus elejét:

„Tündöklő, napsugaras, kegyes ég, ím lepkék
gyanánt, gyönge szavaink szárnyán szállunk fé-
nyed felé."

E bájolgás azt eredményezte, hogy egy
véka drazséval árasztották el a
színpadot, s engem csaknem megvakí-
tottak vele. A Pápai Államokban ugyan-is
ez a tetszésnyilvánítás általános formája.
Sok tapsot kaptam, mert olyan vidéken,
ahol ritkán látható színielőadás, a
közönség nem válogatós.

Néhány nap múlva (a kanonok) beállított
egy pergamenbe kötött, régi vígjátékkal.
Úgy hozta el, hogy bele sem nézett, csak
arra kért, hogy olvasás után rögtön
adjam vissza. Egyik társától vet-te
ugyanis kölcsön, anélkül, hogy szólt volna
neki.

A színdarab Machiavelli Mandrago-
rája volt. Nem ismertem, de hallottam
róla, és tudtam, hogy nem valami eré-
nyes komédia.

Egy ültő helyemben végigolvastam,
aztán újból meg újból átböngésztem.
Anyámat nem érdekelte. mit búvok,
hiszen a könyvet egy pap adta. De atyám egy
nap rajtakapott, amint a szobámban jegyzeteket
készítek és megjegyzéseket fűzök a
Maridragorához. Is-merte a darabot. Tudta,
milyen veszedelmes egy tizenhét éves ifjú
kezében. Megkérdezte, kitől kaptam, és én
megmondtam. Keserűn kifakadt, majd
összekapott a szegény kanonokkal, aki csak
annyiban követett el vétket, hogy hanyagul járt
el.

Igen alapos és jogos okom volt mentegetőzni,
de atyám meg se akart hallgatni.

Nem szabados stílusa és botrányos meséje
miatt tartottam jónak a darabot. Bujaságán én is
megütköztem, magam is beláttam, hogy a gyó-
nással visszaélni szörnyű bűn Isten és ember
előtt. De ez volt az első jellemvígjáték, amely
kezembe került, s egészen lenyűgözött.

Szerettem volna, ha e komédia nyomán az
olasz szerzők tisztességes és ildomos műveket
írnak, s természetből merített jellemeket állíta-
nak a regényes bonyodalom helyébe.

De Moliére-nek tartatott fenn az a dicsőség,
hogy a vígjátékot megnemesítse és hasznossá
tegye, s a bűnt és nevetséges tulajdonságot javí-
tó célzattal kicsúfolja.

Másnap elmentem Casalihoz; nevetve fogadott,
s tréfásan megkérdezte: - Nos, uram, hogy tet-
szett a híres Bellisario? - Ilyen felháborító
szennyműre még csak nem is számítottam -
mondtam. - Sajnos, uram - 'elette -, nem is-meri
a színészeket. Nincs az a társulat, amely a
kassza miatt ne folyamodnék időnként ilyen,
színházi zsargonban una arostitának (ripacsko-
dás) nevezett fogáshoz. - Mit jelent az, hogy
una arostita? - Toszkánul: una corbellatura,

lombardul: una minchionada, azaz: kelepce. A
színészek hozzászoktak, a közönség beletörő-
dött; nem mindenki kényes az ilyesmire, s amíg
valaki meg nem újítja a színházat, az efféle tréfák
virulni fognak.

Együtt ebédeltem a plébánossal meg a plébánia
két abbéjával, ebéd után pedig nekikészülődtem
darabom (a Bellisario új feldolgozása - Sz. J.)
felolvasásának. A plébános megkért, hadd hív-
hassa be a házvezetőnőjét meg jószágigazgató-
ját is. Én legszívesebben az egész falut egybe-
csődítettem volna.

Művem rendkívüli sikert aratott. A három, bu-
tának egyáltalán nem mondható abbé kiemelte a
legérdekesebb részleteket, a falusiak tapsa pe-
dig amellett tanúskodott, hogy darabom minden-
kihez szól, egyaránt számíthat a művelt s az isko-
lázatlan emberek tetszésére

(...) Stílusom nem volt elegáns, verselésem
sosem tévedt magasztos régiókba, de a hiperbo-
lákhoz, antitézisekhez, nevetségesen dagályos
és érzelmes fordulatokhoz szokott közönséget
csak ily módon lehetett fokról fokra visszavezetni
a józan értelem világába.

Átolvastam újra a már ismert jelenetet (a Grisel-
da című operalibrettóról van szó - Sz. J.); elis-
mételtem magamban, mit kíván a muzsikus, és
negyedóra sem telt belé, papírra vetettem egy
kétrészes, nyolcszakaszos áriát. Ekkor odahív-
tam Vivaldi abbét, és megmutattam neki műve-
met. Vivaldi elolvasta, ráncba vont homloka ki-
simult, még egyszer elolvasta, örömében felkiál-
tott, ledobta a földre a breviáriumát, és az éne-
kesnőért, Giraud kisasszonyért küldött. - Nézze

- mondta neki -, nézze ezt a rendkí-
vüli embert, ezt a kitűnő költőt, olvassa

el ezt az áriát; az úr itt helyben csinálta,
anélkül, hogy elmozdult volna, nem
egészen negyed óra alatt. - Hozzám
lépett. - Ó, bocsásson meg, uram. -
Megölelt, s kijelentette, hogy soha más
költővel nem fog dolgoztatni, csak ve-
lem.

A velencei színházi évadnyitóra valami
egészen különlegeset szerettem volna
írni. Mindenféle gondolat megfordult a
fejemben; némelyiket elmeséltem az
igazgatónak is. Az egyikben aztán
megállapodtunk, és én munkához láttam.

Egy három részre osztott, három
műfajból alkotott közjátékban állapodtunk
meg; időtartama megfelel három
felvonásnak.

Az első rész afféle irodalmi est volt. A
függöny felgördültekor valamennyi színész
ott ült civilben a színpadon. Az igazgató
megnyitotta az estet, a vígjátékról meg a

színészi felelősségről beszélt, s a közönség
köszöntésével fejezte be. Ezután a színészek és
a zenészek dalokat, szonetteket és
szerepeiknek megfelelő madrigálokat adtak elő,
a négy, ekkor még fedetlen arcú maszk pedig az
általa megszemélyesített alak stílusában
verseket szavalt.

A második részt egy olyan commedia dell'arte
egyfelvonásos töltötte ki, amelyben megpróbál-
tam érdekes szituációkat teremteni a társulat új
tagjai számára.

A harmadik rész egy háromfelvonásos verses
vígoperát tartalmazott, Velence alapitása címmel.

1735. október 4-én került sor a bemutatóra.
Az újdonság meglep; az irodalmi est tetszést

aratott, az egyfelvonásos megbukott, mert Ar-
lecchino rosszul játszotta szerepét; a vígoperát
jól fogadták, és műsoron maradt.

Mindenki ismeri azt a rossz spanyol darabot, me-
lyet az olaszok II Convitato di pietrának, a franci-
ák pedig Le Festin de pierrez-nek (A kővendég-
ség) neveznek.

Engem, valahányszor Olaszországban lát-
tam, mindig felbőszített, képtelen voltam felfog-
ni, hogy ez a bohózat miként maradt fenn ennyi
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ideig, hogyan vonzhatta a nézők tömegét s szó-
rakoztathatta a közönséget egy civilizált ország-
ban.

Maguk az olasz színészek is csodálkoztak
rajta, s tréfából vagy babonából, egyesek azt
állították, hogy A kővendégség írója előnyös
alkut kötött az ördöggel.

Sose jutott volna eszembe ezzel a művel fog-
lalkozni; de miután megtanultam franciául annyi-
ra, hogy olvassak, s elolvastam a témát Moliére
és Thomas Corneille feldolgozásában, én is
megpróbáltam - már csak azért is, hogy vala-
melyest nagyobb tisztességgel álljam az ördög-
gel kötött alkut - elmulattatni vele hazám fiait,
mégpedig, Moliére Don Juanjához hasonlóan,
Don Giovanni címmel, hozzátoldva az „o il Dis-
soluto"-t (avagy: A kicsapongó).

Most, gondoltam, ebben a társaságban jól érzem
magam, itt szabadjára ereszthetem képzelete-
met; elég régi témát dolgoztam fel, most alkotni
kell, teremteni. Ezektől a színészektől sok várha-
tó, de ha az ember kellőképp akarja kiaknázni te-
hetségüket, előbb tanulmányozni kell őket;
mindegyik önálló jellem, ha a szerző olyan jellem
alakítását bízza rájuk, amely hasonlít az övéké-
hez, szinte biztos a siker. Rajta, folytattam gon-
dolataimat, itt az idő, talán megkísérelhetem a
színház rég tervezett megújítását. Igen, jellemre
alapuló témát kell írni; a jellem a komédia igazi
forrása, ezzel kezdte pályafutását Moliére is, aki
az ókori szerzők által csak jelzett, az új szerzők
által pedig még el nem ért tökély fokára jutott el.

Helytelenül tettem-e, hogy így biztattam ma-
gam? Nem, mert szívem a komédiához húzott, s
célomul a jó vígjáték megteremtését tűztem ki.
Akkor hibáztam volna, ha a művészet nagy mes-
tereivel kívánok vetélkedni, de én csak hazám
megrontott színházát akartam megújítani, s eh-
hez nem kellett nagy tudósnak lenni.

Nem újíthattam meg mindent egyszerre, ezzel
csak magam ellen bőszítettem volna a nemzeti
vígjáték híveit; a kedvező alkalmas pillanatra
vártam, hogy a lehető legvédettebben, heves,
frontális támadást indíthassak ellenük.

Arlecchino elveszett és megtalált gyermeke cí-
mű kis bohózatomat feldúlt lélekkel írtam. Érde-
kes helyzeteket teremtettem benne, de arra már
nem futotta az időmből, hogy jó műre jellemző
pontossággal ki is dolgozzam a szituációkat. Le-
het, hogy gyémánt is akad benne, de
rézfoglalatban; egy-egy jeleneten látszik, hogy
író készítet-te, de az egész iskolás. Úgy vélem, a
kibontakozás - ha nem előznék meg lényegbe
vágó hibák - akár egy remekmű becsületére is
válhatna. Legfőbb hibája a valószerűtlenség; e
tekintetben teljesen elhibázott.

Annál inkább meglepődtem, amikor Francia-
országba érve láttam, hogy a darabot sokan
megnézik, ünneplik, egekig magasztalják az
Olasz Színházban.

Meg kell persze mondani, hogy a színházláto-
gatók más- és másképp gondolkodnak, külön-
böző előítéleteik vannak, s a franciák olyan mű-
vet tapsoltak meg az olasz teátrumban, amilyet
nemzeti színházukban elítéltek volna.

Így hát elköteleztem múzsámat és tollamat egy
magánembernek (Medebac velencei színigaz-
gatóról van szó - Sz. I ) . A francia szerzők bizo-
nyára különösnek tartják az ilyen szerződést.
Szinte hallom: egy író legyen szabad, vesse meg
a szolgaságot és különösen a szükséget.

Ha egy szerző olyan jómódú, mint Voltaire,
vagy olyan cinikus, mint Rousseau, nincs egy
szavam sem; de ha nem utasítja vissza hebehur-
gyán a bevételi részesedést, kérem, legyen szí-
ves hallgassa meg védekezésemet.

Olaszországban a legdrágább színházjegy
ára nem több egy római paolónál, azaz tíz francia
sounál.

Igaz, a páholyközönség, amikor elfoglalja he-
lyét, még egyszer kifizeti ezt az összeget; de a
páholy a színházterem tulajdonosáé, s bevétele
olyannyira csekély, hogy a szerzőnek nem érde-
mes törnie magát utána.

Franciaországban a tehetséges embereknek
nem ez az egyetlen pénzforrása: ott vannak az
udvari jutalmak, ellátmányok, királyi adomá-
nyok. Olaszországban semmi hasonló nincs. Ta-
lán ezért is uralkodik el a tunyaság, a restség
azokon, akik szellemi alkotó munkára a legin-
kább alkalmasak lennének.

Eljártunk a próbákra. A színészek hasukat fogták
nevettükben, s én is jól mulattam. Azt hittük, hogy
a darab (A jólelkű Tonin) ugyanígy fog hatnia kö-
zönségre is, de a gyakran fejetlennek mondott
publikum a premieren nagyon is eltökélten a ma-
ga feje után ment, s én kénytelen-kelletlen azon-
nal levettem műsorról a darabot.

Ilyen esetben sose háborogtam sem a nézők,
sem a színészek ellen. Mindig józanul magamon
kezdtem a vizsgálatot, s ezúttal beláttam, hogy a
hiba bennem van.

A vígjátékban (A tisztességes leány) van néhány
valósághű jelenet a velencei gondolásokról: aki
ismeri hazám nyelvét és szokásait, bizonyára jól
elszórakozik rajta.

Azt akartam, hogy ez a figyelemre méltó szol-
ganép, amely neheztelt rám, megbéküljön ve-
lem.

A velencei gondolások csak akkor juthattak be

a színházba, ha a földszint nem volt teli: nem
nézhették meg vígjátékaimat; ott kellett várniuk
gazdájukra az utcán, a gondolájukban. Magam
is hallottam, amikor igen tréfás és mulatságos cí-
mekkel tiszteltek meg; szereztem részükre né-
hány helyet a terem sarkában; tetszett nekik,
hogy színpadon látják magukat, és barátságuk-
ba fogadtak.

A velencei nyelv vitathatatlanul a leglágyabb és a
legkellemesebb valamennyi olasz tájszólás kö-
zül. Kiejtése tiszta, ízes, könnyű; szóállománya
gazdag, kifejező; mondatai harmonikusak, szel-
lemesek; s miként a velencei nők alapvonása a
vidámság, ugyanúgy a velencei nyelv alapja: a
móka.

Persze ettől a nyelv még alkalmas a legkomo-
lyabb és legkülönösebb témák előadására is; az
ügyvédek velencei nyelven védik ügyfeleiket, a
szenátorok ugyancsak ebben a dialektusban
tartják szónoklataikat; de anélkül, hogy emiatt a
szószék fenségén vagy a törvényszék méltósá-
gán csorba esnék. A velencei szónokoknak
megvan az a szerencsés, természetes
könnyebbségük, hogy a legfennköltebb
ékesszólást a legtetszetősebb és legvonzóbb
fordulatossággal párosítsák.

Honfitársnőim erőteljes, ragyogó stílusáról A
velencei prókátor című vígjátékomban próbál-
tam képet adni. A darabot mindenütt bemutatták,
értékelték és jól fogadták, franciára is lefordítot-
ták.

Nyomtatott műveimhez, a külföldiek
könnyebbségére, mindig mellékeltem és a
jövőben is mellékelni fogom a legnehezebb
szavak magyarázatát; s ha valaki egy kicsit is
ismeri az olasz nyelvet, nehézség nélkül értheti
meg a velencei tájszólást éppen úgy, mint a
toscanait.

1749 farsangjának utolsó napjaiban egyszer
csak azon vettük észre magunkat, hogy nem
kel-nek el a jövő évadra a páholybérletek.

A közönség közönye felingerelt, s mivel tartot-
tam magam valamire, készítettem a primadonna
számára egy búcsúkölteményt, amelyben gyat-
ra versekben, de világosan és félreérthetetlenül
kijelentettem, hogy a szerző, aki neki és társai-
nak ír, kötelezi magát, hogy a jövő évben tizenhat
új darabot ír meg.

A társulat is, a közönség is hízelgő, s egy-
szersmind cáfolhatatlan ragaszkodásának adta
bizonyítékát. Mert a komédiások habozás nélkül
leszerződtek a szavamra, s egy hét múlva min-
den páholyt kibéreltek a jövő évre.

(...) A fecsegőkkel csak húshagyókeddre ké-
szültem el, vele zártuk 1750 farsangját. Aznap a
kíváncsiak úgy elözönlötték a színházat, hogy a
páholyárak háromszorosára-négyszeresére



szöktek fel, s a taps olyan viharos jelleget öltött,
hogy a járókelők nem tudták, mi történt, a darab-
nak tapsolnak-e, vagy általános felkelés tört-e ki.

Én nyugodtan ott ültem páholyomban, körü-
löttem barátaim sírtak az örömtől. Aztán egy cso-
mó ember jött értem; felkaptak, kivittek a
páholyból, akaratom ellenére elhurcoltak a
Redutba, teremről teremre sétáltattak s
elhalmoztakjókívánságaikkal - a legtöbbet
szívesen mellőztem volna.

Túlságosan fáradt voltam ehhez az ünneplés-
hez, de meg különben sem tudtam, miért a hirte-
len lelkesedés, bosszantott, hogy a darabot jó
néhány kedvesebb művem fölé helyezik.

De lassacskán rájöttem az általános éljenzés
igazi okára. Teljesített vállalásomat ünnepelték
ilyen diadalmasan!

A kávéházban a hely egysége maradéktalanul
érvényesül. A szigorú bírálóknak ezúttal egy sza-
vuk sem lehet, de vajon ugyanúgy meg lesz-
nek-e elégedve a cselekmény egységével? Nem
fogják-e úgy találni, hogy a darab meséje nagyon
is bonyolult s megosztja a figyelmet?

Mindazoknak, akik ezt vetik szememre, van

A jóízlésű lovag (1750). Goldoni összeállítá-
sunkat egykorú velencei metszetekkel illuszt-
ráltuk

szerencsém azt felelni, hogy maga a darab címe
sem egy történet, szenvedély vagy jellem bemu-
tatását ígéri, hanem egy kávéházat, ahol egy-
szerre több esemény folyik, ahová különböző
okoknál fogva különböző emberek térnek be. És
ha sikerült jellegzetes kapcsolatot teremtenem a
sokféle elem között, és szükségszerűen össze-
kötnöm az egyik szálat a másikkal, talán még
több nehézséget leküzdve teljesítettem fela-
datomat.

(...) A vígjáték fényes sikert ért el; az ellenté-
tes jellemcsoportoknak feltétlenül tetszést kellett
aratniok; a rosszmájú alakot több ismert ember-
rel azonosították. Az egyik nagyon megharagu-
dott rám; megfenyegetett; szó esett róla, hogy
párbajra hív ki, megkésel, megöl. De talán mert
kíváncsi volt az év tizenhat új darabjára, időt ha-
gyott, hogy műveimet befejezzem.

Egy idő óta Olaszországban mindenki Richard-
son Pamela című regényéért rajongott, s baráta-

im rábeszéltek, írjam át színpadra. Ismertem a
művet; nem került sok fáradságba, hogy szelle-
mét megragadjam s cselekményét tömörítsem;
de az angol szerző morális célkitűzése nem felelt
meg a hazámbeli erkölcsöknek és törvényeknek.

Londonban egy lord nemességén nem esik
csorba, ha egy parasztlányt veszel; Velencében
egy plebejus lányt feleségül vevő patrícius meg-
fosztja gyermekeit a patríciusi rangtól, s az utó-
dok elvesztik nemesi jogaikat.

A komédiának, amely az erkölcsöt neveli,
vagy legalábbis nevelni hivatott, csak javító
szándékkal szabad az emberi gyöngeséget ki-
pellengéreznie, s a megjutalmazott erény ürü-
gyén nem szabad a szerencsétlen utódok meg-
rövidülését kockáztatnia.

De ím egy másik, nem kevésbé gondosan megírt
s nem kevésbé sikeres darabom, A szimuláns.

Mielőtt a darabról magáról beszámolnék, be-
mutatom az élő modellt, aki darabom tárgyát su-
gallta.

Medebac asszony, ez a nagyszerű, hivatását



rajongásig szerető színésznő ideges asszony
volt; gyakran valóban gyengélkedett, nemegy-
szer azonban elhitette magával, hogy beteg, s
néha csak szimulált.

Ez utóbbi esetben csak fel kellett ajánlani egy
jó szerepet valamelyik másodrendű színésznő-
nek, s a beteg nyomban meggyógyult.

Ezúttal bátorkodtam magát Medebac asz-
szonyt színre vinni; ő átlátott ugyan a szitán, de
mert bájosnak találta a szerepet, szívesen elvál-
lalta, s tökéletes alakítást nyújtott.

Ismertem Moliére-t, legalább úgy tiszteltem ezt a
nagy mestert, mint a piemontiak, és elfogott a
vágy, hogy meggyőző bizonyságot szolgáltas-
sak róla.

Ott helyben, Torinóban megírtam egy ötfelvo-
násos, verses, fedetlen arccal s színváltozás
nélkül játszódó vígjátékot; címe is, témája is Mo-
liére volt.

Darabom tárgyául a francia író magánéleté-
nek két eseménye szolgált. Az egyik: Madeleine
Béjard lányával, Isabelle-lel (sic) tervezett há-
zassága, a másika Tartuffe betiltása. E két meg-
történt esemény olyan pompásan egészíti ki egy-
mást, hogy hiánytalanul biztosítja a cselekmény
egységét.

A párizsi léhűtők, akik megijedtek Moliére víg-
játékától s tudják, hogy a szerző, a játszási enge-
dély megszerzése végett, elküldte művét XIV.

Lajos táborába, attól tartanak, hogy a tiltó
rendelkezést visszavonják.

Darabomban megjelenítek egy ilyen senkihá-
zit, egy bizonyos Pirlon nevű, velejéig képmutató
frátert, aki befurakodik a szerző házába, felfedi a
még mit sem sejtő Madeleine Béjard-nak, hogy
Moliére szerelmes a lányába, hagyja cserben
társát és igazgatóját; Pirlon Isabelle-lel is beszél,
a színésznői pályát a romlás útjaként festi le előt-
te, és ugyanakkor megpróbálja elcsábítani tár-
salkodónőjét, La Forét-t; ám a szobalány rava-
szabb úrnőjénél, kijátssza azt, aki őt akarta kiját-
szani, elcsavarja a fejét, leszedi kabátját meg
kalapját - mindezt Moliére mulatságára, aki
aztán a szélhámos holmijában jelenik meg a
színen.

Darabomban egy jóval markánsabb képmu-
tatót mutattam be, mint amilyen Moliére-nél sze-
repel; ámde az álszentek sokat veszítettek régi
hitelükből Olaszországban.

Vígjátékom utolsó közjátékában előadják Mo-
liére Tartuffe-jét az Hőtel de Bourgogne-ban; az
ötödik felvonásban darabom valamennyi sze-
replője megjelenik a színen, hogy gratuláljon
Moliére-nek; Pirlont, aki elbújt egy kis szobában s
ott várta La Forét-t, felfedezik és megérdemelten
ki-gúnyolják; Moliére pedig, legnagyobb
örömére és boldogságára - Béjard asszony
ellenére, aki maga is meg akarta hódítani
jövendőbeli vejét - feleségül veszi Isabelle-t.

A darabban Moliére életének jó néhány epizód-
ját ábrázoltam. Valerio tulajdonképpen Baron,
Moliére társulatának egyik színésze; Léandre
azonos La Chapelle-lal, a szerző barátjával,
alakját jól ismerjük a francia író élettörténetéből;

Lasca gróf pedig egyike azon piemontiaknak,
akik látatlanul ítélik meg a darabokat, és sután
összehasonlítják a velencei meg a francia szer-
zőt; egyszóval a tanítványt a mesterrel.

A darab verses; blankversben írtam már tragi-
komédiát; de ez az első rímes vígjátékom.

Amint 1751-ben Bolognába értem, betértem egy
kávéházba a San Petronio-templommal szem-
ben; belépek, sehol egy ismerős. Nem sokkal ké-
sőbb besiet egy helybeli úr, odafordul az egyik
asztalhoz, ahol öt-hat ismerőse ül, s ízes bolo-
gnai tájszólásban azt mondja: - Hallották a hírt,
barátaim? - Kérdik tőle, mit. - Azt - mondja az
illető -, hogy nemrég megjött Goldoni.

- Bánom is én - jelenti ki az egyik. - Mi közünk
hozzá? - így a másik. A harmadik tisztes-
ségesebben válaszol: - Én örömmel látnám! -
Ó, ezt a jó firmát! - kiáltja az első kettő. -
Goldoni szerezte azokat a szép vígjátékokat... -
válaszolja az előző férfi. - Valaki, aki eddig még
nem beszélt, most harsányan félbeszakítja: -
Igen, igen, az a nagyszerű szerző! Igazán
nagyszerű! Eltüntette az álarcokat, tönkretette a
víg-játékot... - Ekkor toppant be Fiume doktor;
megölelt, és azt mondta: - Hozta Isten, drága
Goldoni barátom.

Erre, aki kijelentette, hogy szeretne megis-
merkedni velem, felém jött, a többiek pedig sorra
elpályáztak.

Utazás közben több fényűző vidéki nyaralóban
megfordultam a Brenta partja mentén.
Őseink azért jártak ide, hogy számba vegyék

javaikat, kortársaink azonban itt herdálják el va-
gyonukat. Ezen a vidéken nagyban kártyáznak,
dínomdánomokat, bálokat, színházi előadásokat
rendeznek, s a cicisbeók gátlástalanabbul és
zavartalanabbul élik világukat, mint bárhol
Olaszországban.

Nem sokkal ezután A nyaralás címen három
összefüggő darabban jelenítettem meg a látotta-
kat. A darabokban semmi érdekes nem történik;
de az udvarlási jelenetek igen mulatságosak, és
a sokféle jellem csípős komikummal, igaz és pi-
káns kritikával fűszerezi a művet. A közönség
megértette szándékomat, tapsolt, s noha a
darab prózában íródott, várakozásnál nagyobb
sikert ért el.

A Különc aggastyán bemutatója után sétáltam
egyet a Redut játéktermében; az emberek itt is,
ott is kis csoportokba verődtek rólam beszéltek.
 Befellegzett Goldoninak - mondták egyesek.
 Kiürült a tarisznyája - szóltak mások. Egy
álarcos alak egyre azt ismételgette: - Felhasz-
nálta az egész fiókját. - Amikor megkérdezték,
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miféle fiókról beszél, kijelentette: - Mindeddig
Goldoni régi kéziratokat dolgozott fel. - Jóllehet
mindenki örült volna, ha a káromra nevethet,
egyszerre az egész társaság szemébe kacagott
az orrhangú alaknak. Hegyeztem a fülemet, va-
jon milyen bíráló megjegyzést hallhatok, de csak
tudatlan, rosszindulatú szavakba ütköztem.

Hazamentem, egész éjszaka nem hunytam le
a szememet, töprengtem, hogy s mint állhatnék
bosszút a rosszmájúakon; végre megtaláltam a
módját, s hajnalban írni kezdtem egy ötfelvoná-
sos verses komédiát, A polgárok bálja címmel.

(...) Kiderült, hogy Goldoninak mégse felleg-
zett be, nem ürült ki a tarisznyája, nem használta
fel a fiókját.

Fogadjanak el egy tanácsot, kollégáim: a kö-
zönségen csak egyféleképp lehet bosszút állni:
kényszeríteni kell, hogy megtapsoljon bennün-
ket.

Heves támadást intéztek ellenem a nyelvtiszta-
ság miatt is; velencei létemre abban a hátrányos
helyzetben voltam, hogy az anyatejjel együtt egy
bájos, megvesztegető tájszólást szívtam be -
de nem a toscanait.

Tankönyvből tanultam meg, s olvasmányaim
alapján műveltem a jeles olasz szerzők nyelvét.
De az első benyomások néha akkor is visszatér-
nek, ha az ember ügyelve kerüli őket.

Elutaztam Toscanába, négy évig ott tartóz-
kodtam, hogy a nyelv véremmé váljék, Firenzé-
ben jelentettem meg műveim első gyűjteményes
kiadását, s igénybe vettem az ottani tudósok
cenzúráját, hogy stílusomat a hibáktól megtisz-
títsam. Ám a puristákat nem lehetett kielégíteni;
valamit mindig hiányoltak, velencei származáso-
mat eredendő bűnként vetették szememre.

E számtalan bosszantó szőrszálhasogatás
egy szép napon eszembe juttatta, hogy Tassót is
egész életében zaklatták a cruscai akadémiku-
sok, azt állítván, hogy A megszabadított Jeru-
zsálem nem jutott át a társaságuk jelképéül
szolgáló Szitán.

Dolgozószobámban ültem, s tekintetem Tas-
so művének tizenkét negyedrétű kötetére esett;
és felkiáltottam: - Ó, Istenem, Toscanában kell
hát születni ahhoz, hogy az ember olaszul mer-
jen írni?

1761-ben kedvem támadt bemutatni Voltaire A
kávéház avagy A skót nő című vígjátékát a hazai
közönségnek is, megszerettetni és lefordítani;
de amint ezzel a szándékkal újra elolvastam, és
eltöprengtem rajta, arra az eredményre jutottam,
hogy adott formájában olasz színpadon nem
aratna sikert.

Igaz, miként a szerző maga is mondja: darab-
ja azzal a célkitűzéssel készült, hogy minden
nyelven tessék, mert a mindenhol azonos termé-
szetet festi; ám a természet különböző éghajla-

tok szerint más- és másképp alakult, s ha valaki
megkísérel egy darabot idegen nyelvre átültetni,
úgy kell bemutatnia, hogy alkalmazkodjék orszá-
ga erkölcseihez és szokásaihoz.

Azén Olaszországban jól fogadott darabjaim
például nem érnének el ugyanilyen tetszést
Franciaországban, és sikerük biztosításához je-
lentős változtatásokat kellene eszközölni rajtuk.

Végül az eredeti francia mű meséjének, jelle-
meinek és bonyodalmainak felhasználásával
készítettem egy olasz darabot.

(...) Még egy, ugyancsak lényeges s elenged-
hetetlenül szükséges változtatást eszközöltem A
skót nőn: Frelon Párizsban és Londonban
egyébként bizonyára érdekes alakja az olaszo-
kat hidegen hagyta volna, mivel Itáliában nagyon
kevés az újságíró, és a rendőrség gondoskodik
róla, hogy egyik se vetemedhessen aljasságra.

Ezt az ismeretlen alakot egy munkakerülő
fráterrel helyettesítettem, egy semmittevővel,
aki azért tekereg egyik kávéházból a másikba,
hogy felcsípje a legújabb híreket, s széltében-
hosszában terjessze őket, de mert nem elégítheti
ki sem maga, sern mások szenzációéhségét,
bosszúból mindenféle hazugságot talál ki, s
ezáltal nevetségessé és rosszhiszeművé válik.

A párizsi olasz színészek rögtönzött műveket
kértek tőlem; a közönség megszokta ezt a mű-
fajt, s az udvar is kedvelte, miért ne
alkalmazkod-

tam volna hozzájuk. Nosza, gondoltam, készítek
kanavászokat, ha egyszer ezt kívánják tőlem:
minden áldozat kevés, minden kín elviselhető
azzal az örömmel szemben, hogy két évig Pá-
rizsban maradhatok.

Bármekkora sikert arattak is azonban e dara-
bok, én még csak meg sem néztem őket, ajó
víg-játékot szerettem, és ha szórakozni és
okulni akartam, a Théátre Frangais-ba mentem,
ahová még Párizsba érkezésemkor szabad
bemenetelt kaptam.

Szerintem a francia nemzeti színjátszás ott-
honában mind a tragikus, mind a komikus művek
jó előadásban kerülnek színre. A párizsiak lelkes
szavakkal emlékeztek meg jelenlétemben a régi,
híres színészekről; azt mondták, hogy ilyen nagy
művészek nem lesznek többé; tévedtek. A ter-
mészet örökre újjáteremti s kedvére megújítja a
modellt is, az eredetit is. Így van ez mindenkoron;
az emberek visszasírják a múltat és mindig elé-
gedetlenek ajelennel; ilyen az emberi természet.

Midőn először mentem el a Comédie-Frangaise-
be. A mizantrópot játszották. Moliére művei kö-
zül legtöbbre ezt a páratlanul tökéletes darabot
tartottam, amely a szabályos felépítéstől és a
részletszépségektől eltekintve még leleményes
is, és eddig ismeretlen jellemeket állít színpadra.

Mind a régi, mind az új komikus szerzők
eladdig csak általában ábrázolták az
emberiség hibáit és fogyatékosságait; Moliére
volt az első, aki pellengérre merte állítani
korának és hazájának erkölcseit és nevetséges
szokásait.
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Kimondhatatlan örömmel néztem végig Pá-
rizsban ennek az otthon már annyiszor olvasott
és csodált darabnak az előadását; nem értettem
meg a komédiások minden szavát, s még kevés-
bé tudtam követni némely színész számomra za-
varó hadarását - amit a közönség elismeréssel
megtapsolt -, de annyit mindenesetre kibogoz-
tam, hogy csodálattal adózzam Grandval úr, e
rendkívüli színész helyesen értelmezett, fennkölt
és szenvedélyes játékának.

Ó, gondoltam, ha ilyen színészekkel láthat-
nám valamelyik darabomat! Legjobb művem
sem mérhető össze Moliére legrosszabb színjá-
tékával, de a Comédie-Francaise buzgó, lelkes
színészeinek előadásában jóval nagyobb hatást
érhetne el, mint Olaszországban.

Elragadtatottan távoztam a színházból; arra
vágytam, hogy két kívánságom közül legalább
az egyik teljesüljön: vagy sikerüljön bemutatnom
egyszer valamelyik darabomat a Comédie-
Francaise, vagy jussanak el honfitársaim odáig,
hogy e színház stílusát kövessék. Vajon két
kívánságom közül melyik teljesül hamarabb?
Erre csak az idő adhat választ.

Diderot úr új, sikeres vígjátékáról, A családapá-
ról Párizsban általában az a hír járta, hogy azén,
nyomtatásban már megjelent, azonos című mű-
vem után készült.

Diderot úrnak, ha ki akarta pihenni tudomá-
nyos munkája okozta fáradtságát, nem volt
szüksége arra, hogy egy vígjátéktémáért a har-
madik határba menjen. Darabja semmilyen ro-
konvonást nem mutat az én művemmel. Az én
címszereplőm szelíd, bölcs és megfontolt, jelle-
me és viselkedése példamutató, okulásra buzdí-
tó. Diderot úr főszereplője viszont egy nyers, ri-
deg, engesztelhetetlen atya, aki megátkozza fi-
át... Az életben vannak ugyan ilyen hitvány ala-
kok, de én sose mertem színre vinni őket.

Ha valamelyik olvasóm figyelemre méltatná fen-
tebb felvázolt jelentéktelen témámat, szabad ke-
zet adok neki; és ha netán szíveskednék taná-
csomat is kérni, jóhiszeműen megmondanám
véleményemet, még azt is vállalva, hogy nem a
szája íze szerint beszélek - ami hasonló eset-
ben már nemegyszer előfordult velem.

Óvakodjanak, barátaim, a tanácsot kérő fia-
talemberektől, középszerű szerzőktől; nem ta-
nácsot várnak ők, hanem bókot meg tapsot. Pró-
bálják csak meg kijavítgatni őket, meglátják, ho-
gyan védik álláspontjukat, milyen színben képe-
sek feltüntetni hibáikat; és ha önök kitartanak né-
zetük mellett, végül önök lesznek a tökfilkók!

A francia királyságot ekkoriban beragyogó sze-
rencsecsillag engem is tettkészségre, dicsvágy-

ra és bátorságra ihletett. 1771-ben az a terv fo-
gant meg bennem, hogy írok egy francia
vígjátékot, s vakmerően elhatároztam, hogy
benyújtom a Théátre Franpais-nek.

(...) A színészek első olvasástól kezdve mind
szívügyüknek tekintették a darabot (A jótékony
zsémbes). A Comédie-Franpaise-ben a színmű-
vek elfogadása vagy visszautasítása olyképpen
történik, hogy azok a színészek, akik részt
vesz-nek egy ülésen, titkosan szavaznak. Aznap
minden egyes szavazócédula dicshimnuszt
zengett rólam és művemről.

(...) A bemutatón - ugyanúgy, mint hajdan
minden esetben Olaszországban - elbújtam a
díszlet hátterében lévő függöny mögé; semmit
sem láttam, de hallottam a színészeket és a tap-
soló közönséget; előadás alatt fel s alá sétáltam,
megszaporáztam, valahányszor élénk helyzetek
adódtak, lapítottam, valahányszor feszült, szen-
vedélyes pillanatokra került sor, meg voltam
elégedve a színészekkel, és érzékenyen
reagáltam a közönség minden
tetszésnyilvánítására.

A darab befejezésekor tapsot és szűnni nem
akaró kiáltozást hallottam. Odajött hozzám Dau-
berval úr, neki kellett volna kivinnie Fontaine-
bleau-ba. Azt hittem, azért keres, hogy indul-
junk; szó sincs róla. - Jöjjön, uram - mondta - ,
meg kell jelennie. - Megjelenni, nekem? Ki
előtt? - A közönség hívja. - Nem, barátom,
gyerünk el minél hamarabb, nem viselném el... -
De Le Kain és Brizard úr már karon is ragadott,
és kivonszolt a színpadra.

Nem egy szerzőt láttam már, amint e ceremó-
niának bátran eleget tesz; én nem szoktam hoz-
zá; Olaszországban nem hívják ki a költőket, ha
gratulálni akarnak nekik; fel nem tudtam fogni,
hogy s mint mondhatja valaki cinkosan a közön-
ségnek: itt vagyok, uraim, ünnepeljetek?

(...) De ön - folytatta Rousseau -, mit mível ön?
Párizsba jött, hogy darabokat írjon az olasz szí-
nészeknek: egy sereg naplopónak. Köszönik,
nem tartanak rá igényt. Menjen hát haza, utaz-
zék el; tudom, otthon szívesen látnák, visszavár-
ják.

- Uram - szakítottam félbe -, igaza van, az
olasz színészek nemtörődömsége láttán el kel-
lett volna utaznom Párizsból, de más megfonto-
lások itt marasztaltak. Nemrég fejeztem be egy
francia színdarabot... - Francia darabot? -
kérdezte meglepett arckifejezéssel. - Mit akar
kezdeni vele? - Előadatni egy színházban. -
Melyik színházban? - A Comédie-Franpaise-
ben. - Az imént azt vetette a szememre, hogy
kottamásolással fecsérelem az időmet; nem ön
vesztegeti inkább terméketlenül? - Elfogadták a
darabomat. - Hogy lehet az? De nem csodál-
kozom rajta, nincs ezeknek a komédiásoknak
egy csepp józan eszük sem; vaktában hol elfo

gadnak, hol visszautasítanak egy darabot; lehet,
hogy elfogadták a művét, de nem fogják eljátsza-
ni, és ha eljátsszák, ez csak önnek rosszabb. -
Hogyan ítélkezhet egy darabról, ha nem ismeri? -
Ismerem az olasz meg a francia ízlést, túlsá-
gosan nagy köztük a különbség; és engedelmé-
vel, az ön korában nem kezd az ember idegen
nyelven írni és gondolkodni. - Mindaz, amit
mondott, uram, helytálló, de az akadályok le-
győzhetők. Elolvastattam művemet néhány ér-
telmes, hozzáértő emberrel, s úgy látszott, tet-
szett nekik. - Hízelegnek önnek, félrevezetik, ön
issza meg a levét. Adja ide nekem a darabját, én
őszinte, nyílt vagyok, meg fogom mondani az
igazat.

1770-ben, ebben a szerencsés évben ment férj-
hez Lotharingiai Marie-Antoinette osztrák főher-
cegnő a trónörököshöz, s tetőzte be a királyság
boldogságát, dicsőségét s reményeit.

Okosságával és érző lelkével elnyerte a király
(XV. Lajos) tiszteletét, férje, a dauphin szerel-
mét, a királyi család szeretetét, s jótékonyságá-
val kiérdemelte a nyilvánosság csodálatát.

Ez az erény, amely napjainkban a franciák
legnagyobb szenvedélyévé vált, úgy tetszik, a
fenséges hercegnő példája nyomán buzdította
vetélkedésre az érző szívű embereket.

(...) Töröljétek le könnyeiteket, franciák! A
gondviselés olyan utódról gondoskodott, kinek
erényei biztosítják majd boldogságotokat. Jó né-
hány királyotoknak adtatok már a történelem által
is elfogadott címet és ragadványnevet; milyen
tiszteletre méltó jelzőt fogtok választani XVI. La-
josnak?

(...) E rangokat és címeket a közvélemény
nem osztja még ki egy harminchárom éves ural-
kodónak, de én már túlságosan öreg vagyok,
semhogy várjak; így hát szívem szerint előre el-
nevezem Bölcs Lajosnak.

A hírlapoknak az a dolguk, hogy saját ítéletük és
a nézők véleménye alapján - melyet figyelme-
sen, hűvös fővel, átgondoltan figyelembe vesz-
nek - beszámoljanak a jó és rossz színpadi ha-
tásokról és üdvös tanácsokat adjanak.

Ez volna hát a véleményem a hírlapok hasz-
nosságáról; mindegyiket tisztelem, becsülöm,
de a világ semmi kincséért sem vállalnék munkát
szerkesztőségben. Nincs annál komiszabb, mint
amikor az embernek nap nap után, akár tetszik,
akár nem, dolgoznia kell. S noha a fárasztó fel-
adatokat többen is megoszthatják egymás kö-
zött, roppant nehéz a közönség igényeinek ele-
get tenni, s szinte kilátástalan mindenkinek egy-
szerre tetszeni.
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