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KOSZORÚS KOMÉDIÁSOK ÉS KOMÉDIAKÖLTŐK
XVIII. századi Velence színházi élete igen

változatos képet mutat. A város gazdasá-
gában, termelésében megindult a polgári jellegű
átalakulás, s így a színpad világa is szorosan
kötődik a piachoz. Az előadás a megfizetendő
szolgáltatások egyike, s mint ilyen feltétlenül áruba
bocsátandó. A színházba járás, kiváltképp jeles
alkalmakkor, a Sensa ünnepén vagy farsangkor,
általános szokássá válik és sajátos kulturális státust
jelöl. Carlo Goldoni is meg-erősíti ezt Bugrisok
című darabjában, ahol Lucietta és Margarita,
leány és mostohaanyja egyik szellemesen pergő
dialógusából kiderül, hogy a faragatlan Lunardo
zsarnoksága miatta hölgyek kénytelenek
lemondani egy komédia megtekintéséről.

A színpad világa szervesen kapcsolódik a
szellemi és irodalmi élethez, mivel a különféle
színtársulatok a maguk és a piac igényei szerint
rendelnek bizonyos funkcionális szolgáltatáso-
kat. Goldonit és riválisát, Pietro Chiari apátot „ko-
médiaköltőként" alkalmazták, s megbízásuk nem
pusztán darabok, jelenetek írására szólt, hanem
arra is kiterjedt, hogy a színrevitel során mintegy
ugrásra készen álljanak bármely változtatás,
igazítás elvégzésére. Az írástudók általában
könnyen kényszeríthetők választásra, intel-
lektuális szokásaik, teljesítményük megkérdője-
lezésére, s ennek révén a szabályok felülvizsgá-
latára és átalakítására. Az ideológiai és elméleti
összefüggések a színházi és művészeti piac kul-
turális ellenőrzésének konkrét problémáiba en-
gednek alapos bepillantást. Egyébként már An-
tonio Muratori, Pier Jacopo Martello, Scipione
Maffei és Antonio Conti korában is folyt vita az
irodalmi mesterség újbóli meghatározásáról,
hogy Apostolo Zenót vagy Pietro Metastasiót ne
is említsük.

Az impresszáriós rendszerben a színházakat
fenntartó és irányító nemeseknek és társasá-
goknak érdekükben állt, hogy a társulatok alakí-
tását is kézben tartsák. E privilégium eredete
egy, a század elején kötött egyezségben kere-
sendő, a Grimani és a Vendramin család afféle
megnemtámadási szerződésében, melynek
egyik pontja szabályozta a színtársulatok városi
tartózkodását is.

E szigorú ellenőrzés és centralizáció szük-
ségképpen megváltoztatta a színészek létfelté-
teleit. A commedia dell'arte színészének játéka
nem nélkülözött bizonyos korlátokat; nem tudott
„az igazzal gyönyörködtetni" (dilettare col vero),

és „nem tudta elkülöníteni a tiszta természet ara-
nyát a bűnös képzeletű művészet hamis alkímiá-
jától".' Luigi Riccoboni szavai ezek, aki tercinák-
ban sorolja el a jó komédiás tulajdonságait;
egyebek közt figyelmeztet a test, a járás és a vi-
selkedés harmóniájára, s óva fölöslegesen eltúl-
zott színészi taglejtésektől.

Legyen hát előtted tükör,
hogy növeld művészi képességeidet,
hogy érezd vagy el tudd hitetni művészetedet:
és az oly büszke és számunkra ismeretlen
Arte Mimicát (utánzó művészet) keresd,
és legalább színlelt legyen az Igaz, ha mást nem

tudsz.
A sírásban óvatos és célzatos legyen

a művészet,
hogy arcocldal ne az ellenkező hatást érd el. (... )
Nem kiabálással, hanem kellemes hangon,
vágyakozó tekintettel és alázatos arccal fogod
akkor kifejezni a sírást és a kint.'

Riccoboni a természethű imitáció finomításá-
nak érdekében viselkedésminták és színlelés-

A hazug (1788)

módok valóságos lexikonát sorolja fel, ám mi-
közben kitűzi az előadóművészet tökéletesítésé-
nek magasrendű feladatát, bennünk kételyek tá-
madnak, hogy a nagy Lelio netán maga is új „alkí-
mia" szabályait alkotja meg, a félrevezetés illem-
tanát, melynek voltaképpeni célja még szerkesz-
tője figyelmét is elkerüli.

A figyelem tehát más irányba fordul; terek, ke-
resztutak, baljós kísértetek találkahelyei, a nagy-
világ útvonalait összekötő pihenőhelyek, foga-
dók és kocsmák felé. Itt lépnek fel, az alkalmi kö-
zönség feje fölött hevenyészve összerótt desz-
kákon a kikiáltók, bohócok, zsonglőrök, bűvé-
szek és kötéltáncosok. S a nézők: parasztok,
kézművesek, polgárok, kereskedők, utazók és
kalandorok, elfoglalt vagy elveszett emberek,
adásvételi ügyekbe merülve vagy teljes oda-
adással, de figyelnek rájuk. E csepűrágók tehet-
ségüket az élet élvezetének szolgálatába állítot-
ták, fantáziájukra, ötleteikre és utazásaik közben
hallott pletykákra hagyatkoztak, s ügyet sem ve-
tettek a nemes erkölcsi normákra. Jóllehet e pi-
masz kalandorok, esendő pojácák arca olykor
nem sok jót ígért, mégis méltó ellenfelei voltak az
agyafúrt, simaszájú igehirdetőknek és erkölcs-
csőszöknek. Övék a tisztességes és a tisztes-
ségtelen határmezsgyéje, a tévelygés és a kihá-
gás joga. Az ő idejük a farsang, az ő arcuk az
álarc. A piactéri faragatlan komédia színpadáról,
úgy tűnik, különös, de vérbő hősök bukkannak
elő.'

Példaként említhetjük Buonafede Vitali, a
híres Névtelen esetét, aki - Goldoni szerint -
„elég tudós elme volt, hogy eljátszhassa az Or-
vos szerepét, mégis könnyelmű hiúsága áldozata
lett, s hogy ékesszólását és műveltségét fitog-
tathassa, megelégedett a sarlatánsággal". Ala-
pított egy „teljes komédiástársulatot, ahol a ko-
médiások vele együtt léptek fel, s még zenés bo-
hózataikban is részt vett". Ez volt az egyik legki-
tűnőbb itáliai vándortársulat. Jeles színészek
léptek itt fel, például Pantalone szerepében
Francesco Rubini vagy a Silvio művésznéven is-
mert Gaetano Casali. Számukra írta Goldoni
1732-ben egyik első zenés intermezzóját. A ve-
lencei gondolás, avagy a szerelmi civódás cí-
men, lévén, hogy a társulat tagjai közül „egy-ket-
tő tűrhetően énekelt, s fellépett velük egy velen-
cei hegedűs, ki zenét is szerzett."4

A Névtelen gyakorta felbukkant Velencében,
mivel a köztársaság megbízásából a schiói bá-
nyákat igazgatta a vicenzai körzetben. Ezenkívül



A jó meg a rossz szellem (1790)

traktátusíróként is kitűnt; írásai közül érdemes
megemlíteni a Levél a bohócmesterség védel-
mében címűt. Ebben a „sarlatáni mesterség"
hasznosságáról érvel meggyőzően; az orvostu-
dományhoz hasonlítja, mondván: csak „aggá-
lyos tisztességgel, s a biztos gyógyír birtokában"
szabad művelni. Igaz, „bolondos jellemekre"
épít, de erre a század „erkölcsi romlottsága"
készteti, mely a szórakozást az emberek elámí-
tására használja.s

Vitali eklekticizmusa közvetlenül kerül szem-
be a színházzal, ahol színigazgatóként, színész-
ként, s ha kellett, szerzőként is tevékenykedett.
Azonban számára valószínűleg nem volt fontos,
hogy feloldja az ellentmondást a színpad
profeszszionista látásmódja és a tömegek
becsalogatására irányuló technikai fogások
között. A Magnificik és Zannik tehát folytatják
nyíltszíni vitáikat, előbbiek velencei
dialektusban zsörtölődnek, maximáikat és
szidalmaikat morogják, utóbbiak a tréfák és a
mókás kérkedés bőséges tárházából merítenek,
amihez rendelkezésükre áll Atanasio Zannoni
Brighella-komédiások című gyűjteménye, „a
színi szellemességek, bravúros riposztok,
szatirikus bon mot-k, közmondások, dialógusok
és komikus jelenetek valóságos lexikona".6

Carlo Goldoni, érzékelvén a komikusi mester-
ség változásának folyamatát és mértékét, elő-
ször alkalmazza A komédiaszínház című darab-
jában a commedia dell'arte kifejezést. Placida, a
primadonna jelenti ki ironikusan Orazio színigaz-
gatónak és Eugenio hősszerelmesnek:

mindennapi viseletben és fedetlen arccal léptet-
tem fel őket, hogy aztán színpadi kosztümben és
álarcban küldjem őket színpadra. Ezt a megol-
dást azonban később elvetettem, és most, hogy
komédiám új kiadásban jelenik meg, minden
szereplőnek saját nevet adtam, komédiásnéven
csak akkor hívatom őket, amikor a komédia kép-
zeletbeli próbáján szerepet alakítanak." 6

Az irodalmi hűség diktálta újraértékelés azon-
ban nem feledtetheti velünk az alakításokkal és a
szerepek jellemmé formálásával kapcsolatos
aprólékos elemzést. A maszkok különlegessé-
gének hangsúlyozása bizonyítja a mindennemű
beavatkozástól elzárkózó vállalkozás nehézsé-
gét; ebben a helyzetben a meggyőzés és a neve-
lés az egyetlen járható út. A színigazgató Orazio
kellemetlenségei a színházi szervezet ingatag-
ságát jelzik, s felvetik az egyensúlyi helyzet szük-
ségességét. A társulat reális erejét, értékét a
próbák mutatják meg, s egyben rávilágítanak a
színészek jó vagy rossz hangulatára, valamint
leleplezik a művészet és a hétköznapok összefo-
nódását, a reakciót e metaforikus értelemben
sajátos világlátást hordozó mesterség logikájá-
val szemben. Ilyen értelemben A komédiaszín-
ház tanácsok gyűjteménye, amely a színészek
szokásainak - mi több, rossz szokásainak -
megfigyelésén alapul. Igazi, hús-vér alakok je-
lennek meg előttünk, emberek, akiket megvál-
toztathat a társadalom erkölcsi javulásának fo-
lyamatában fontos szerepet játszó hivatásuk.

Goldoni vizsgálódása az egész színházi
struktúrára kiterjed, anélkül azonban, hogy igazi
szerepéből, a komédiaköltő szerepéből kiesne,
sőt nem mulasztja el azt sem, hogy a „tanult em-
bernek" kijáró tiszteletre figyelmeztesse nézőit.9

Az írói jelmezben színre lépő Lelio megjelení-
tésével Goldoni a színházon kívüli világra is vet
egy pillantást. Lelio egy ideig csupán széptevő
úrfi, aki hódolatával elbűvöli és elámítja a
hölgyeket, majd hirtelen sötét tervek
kovácsolásába fog.

ORAZIO Hallhatnánk belőle valami szépet?
LELIO Rögtönözve készítettem: háromnegyed
órába telt, míg elkészültem vele.
PETRONIO Valóban nem sokat teketóriázott.
LELIO A címe pedig így hangzik: Pantalone, a

szerelmes apa, a Dottore, szolgájával, Arlec-
chinóval, Brighellával, a kerítővel, Ottavióval,
a gondnokkal, valamint Rosaurával, a szere-
lemtől elalélt hölggyel. Mit szólnak hozzá?
Fenséges, mi? (I. 11.)

Mesterkélt, olcsó jeleneteiért az álköltő kiér-
demli a „bolond" jelzőt. A második felvonástól
kezdve Goldoni tézisei megoldások keresésére
irányulnak. Ebben a szövegrészben a hősök tu-
lajdonságait dicsőíti, valós személyiségekhez

„Ha commedia dell'artét adunk, nagyon ki kell
tennünk magunkért. Az emberek torkig vannak
azzal, hogy mindig ugyanazt lássák, hallgassák.
Arlecchino, még ki sem nyitotta a száját, a közön-
ség már tudja, mit fog mondani." (I. 2.)
A commedia dell'arte ez esetben a komédiások

játékmodorát jelenti. A régtől fogva hirdetett
eszme nem kevesebbet céloz, minta színházi
látásmód és értelmezés teljes felforgatását, a
természetes tükrözésnek az absztrakt
ábrázolási rendszerbe való illesztését és az
előadás kiterjesztését egy a ténylegesnél
szélesebb, az egyetemességet jelképező
közönség számára. Goldoni a színjátszás teljes
megújítására törekedett; olyan színházról
álmodott, melynek szabályait a mindennapi lét
dimenziói alkotnák, s az új dramaturgia a polgári
típusú kulturális hagyományon és
gondolkodáson alapulna. Goldoni da-rabjaiban
a színpadi cselekmény szinte kivétel nélkül
karöltve halad az elméleti reflexióval. A
megjelenítés elméleti és gyakorlati szimbiózisa
legjobban épp az 1750-ben keletkezett A komé-
diaszínházban érhető tetten. Ezt a művet „nem
egy, de az összes komédia előszavának" tart-
ják.'
Egyetemes érvényű előadást szándékszunk

tartani a színház mibenlétéről? Mi lehetne meg-
felelőbb választás egy metaszínházi szövegnél?
Pusztán arra kell ügyelnünk, hogy meghatároz-
zuk a szerepváltozások határait, és a Goldoni-
darab próbáin önmagukat alakító színészek
esetében ne tévesszen meg bennünket a
tükröző-dés és megkettőződés csalóka játéka.
„Alkalmazkodni kívántam a kialakult szoká-

sokhoz, kedvében akartam járni a társulatnak,
főleg pedig a maszkoknak; ezért először



hasonlítja őket: már-már nem is komédiások,
szerepek, hanem gondolkodó emberek. A bölcs
és megfontolt Anselmo-Brighellának - Giuseppe
Marliani alakítja - jut a feladat, hogy a komédia
szerkezetéül szolgáló erkölcsi elveket elősorolja;
a cél egy színpadi jellem másolatának
megjelenítése. A műfaj válsága ezért is esik egy-
be a mulatságos elemek elterjedésével, melyek
kizárólag a nevettetést célozták, figyelmen kívül
hagyva a „hamis hangokat". Most azonban, ami-
kor felmerül a műfaj megújításának lehetősége,
„amikor ismét a természet óceánjából halásszák a
komédiákat", nemcsak a jellemek és szenve-
délyek pontos irodalmi meghatározására van
szükség, hanem a színpadi változat korrektsé-
gére is. Egyértelmű a következtetés: a színpadi
reform a színészeknek is hasznára válik. S ha a
komédia művészete a világ hasznára kíván lenni,
ugyancsak buzgólkodnia kell. „A tudatlan szí-
nész semmilyen emberi karaktert nem képes
megformálni." (II. 1.)

Placida, az ügyes és fáradhatatlan Teodora
Medebach azonnal készen áll a feladatra. A szí-
nészeknek nem kézikönyvekből és komikus vi-
selkedésminták leírásából kell okulniok, melyek
amúgy is meghamisították a commedia dell'arte
lényegét. Rögtönzéskor a színész lehetőleg
könnyed és természetes fordulatokkal éljen,
ügyelvén a „valószerűségre" (II. 2.) Végül Orazi-
óra marad, hogy megadja a kegyelemdöfést a
beképzelt Leliónak, s az agyafúrt Medebach a
színi gyakorlatban alkalmazandó elméleti prob-•
témák sorát veti fel: a klasszikus modellek, az
arisztotelészi szabályok, a tükrözés, a franciából
való fordítás, a cselekmény és a környezet prob-
lémáit. (II. 3.) Az elvek megfogalmazását a buzgó
próbák során gyakorlatba való átültetésük kö-
veti.

Goldoni közepes szöveghűséget írt elő; ez
még kötődik a rögtönzés egyenetlenségeihez, de
már a pontosan megrajzolt jellemekre épülő
színpadi egyensúly irányába mutat. A világ értel-
mezésének még két szintje és kétféle módja le-
hetséges. A kettősség okát a maszkok fenn-
maradásában kell keresnünk. De mit tehetünk
velük? Eltávolításuk ideje még nem érkezett el,
bizonygatja Orazio; előbb a közönséget kell fo-
kozatosan „átnevelni." ,,...nem lehet őket végle-
gesen elűzni a színpadról, sőt nevetséges tulaj-
donságaikkal együtt kell szerepeltetni őket, és
szembeállítani a komolyabb és kecsesebb ala-
kokkal." (II. 10.) Kockázatos vállalkozásunkban
legyünk óvatosak, ne feledjük a harmadik ténye-
zőt, a nézők nevelését.

Valamennyi rendelkezésünkre álló témából
kiválaszthatunk olyan elemeket, melyek megvál-
toztathatják a megjelenítés művészi lényegét;
ám mégsem haszontalan megismernünk a szín-
ház működési mechanizmusát, mert ez alkotja a
reform grammatikáját.10 Az új látásmód új érték-

A Két úr szolgája (1790)

rendet követel, mivel a bűnök és erények műkö-
dését és hatásait kutatja. Elég egyetlen pil-
lantást vetni Goldoni korai vígjátékaira, a szerző
színházelméletének körvonalai máris fölsejle-
nek.

1748 vécén a Sant'Angelo Színházban Giro-
lamo Medebach társulata bemutatja A furfangos
özvegyet. A darab még idézi a commedia dell'arte
alapsémáját, mégis azonnal lemond az egyik
szereplő, a primadonna központba állításáról,
aki így a nyelvi rendszerrel is konfrontációba ke-
rül. A külföldi arisztokraták és a többi szereplő,
például Marionetta, a szolgálólány is egytől egyig
új magatartásmintákat képviselnek. Goldoni
mintha a kozmopolitizmus mibenlétét vizsgál-
gatná, ezt a sokrétű, s nem is mindig koherens
XVIII. századi jelenséget. A szerelem alkalmas-
nak bizonyul az emberi magatartásformák vizs-
gálatára; még érvényes erkölcsi következteté-
seket is levonhatunk a vizsgálódásból. Rosaura
utolsó monológja bizonyíték erre; az özvegy
ugyanis ruhacserés próbatételnek - ez is szín-
ház - veti alá kérőit. Eszmei szempontból jelen-
tős polgári értékek kapnak itt gazolást, színházi
szempontból pedig megtörténik az első beavat-
kozás: Goldoni a jellemek vonatkozásában meg-
ejti a komikus és a commedia dell'arte szerepek
arányának módosítását.

A furfangos özvegy jelentősége ezenkívül ab-
ban áll, hogy kiváltja az első nyilvános vitát és ös-
szeütközést a bresciai Pietro Chiari apáttal. Chiari
ellentmondásos személyiség. Fáradhatatlan író,
aki kitűnően ismerte a velencei környe-

zet nyújtotta lehetőségeket, és élt is velük.
Antonio Sacchi társulatában lett komédiaköltő;
ez a társulata Grimani család „fennhatósága"
alá tartozott, támogatásukkal léptek fel a San
Giovanni Crisostomo és a San Samuele
színházban. Chiari ügyes mesterember volt,
mindig késedelem nélkül látott neki a Goldoni-
darabok átírásának. Gyakran ugyanazt a témát
dolgozta fel, mindössze átigazítva a művet a
kevésbé igényes közönség ízlése szerint.

1749-es Özvegyek iskolája című vígjátéka
egyszerű utánzata Goldoni művének. A két
szerző közt kirobbant vita hangvétele miatt az
inkvizíció betiltotta mindkét darabot, ezért az
Özvegyek iskolája nem maradt fenn. Chiari
színművében a bonyodalom másféleképpen
oldódik meg: Angelica, az özvegy azzal
szórakozik, hogy sógor-nője, Isabella
kérőjében, Ottavio márkiban féltékenységet
ébresszen, majd az intrikálást elunván férjhez
megy egy gazdag olasz kereskedőhöz. Chiari
mintegy visszaköveteli szereplőit Moliére-től,
mondván: a kritika „sosem új komédiákból
merít, hanem a régesrég kiadott művekből". „A
közkutakból mindenki tetszés szerint olthatja
szomját... és mindenkinek meglehet a maga
igazsága", írja egyetlen fennmaradt elméleti
művében, az Argomentóban."

Inspiráció és mesterség viszonyát illetően a
XVIII. század közepi Velence színházi életének
egyik legérdekesebb és legélesebb hangú vitája
bontakozott itt ki. Goldoni válasza az
Apologetikus előszóban olvasható, melyben két
szereplő, Prudenzio, a színházi reformer és
Polisseno, a költő (maga Goldoni) vitatkozik
aktuális kérdésekről. Az apát az irodalmi élet
szabályozatlansága miatt emel szót: szerinte
meg kellene szab-
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ni a műalkotás valósághűségének mértékét, az
imitáció korlátait, és ügyelni kellene az olasz
nyelven előadó idegenek nyelvi hibáira. Goldoni
mint a rágalmak és az ízlésterror elutasítója kö-
vetkezetességet és tisztességet követel. A pár-
beszéd végén Prudenzio a következőket mond-
ja: ,,...Velencében szeretnek engem. Velencé-
ben van igazság. Kritikák? Mesebeszéd, mese-
beszéd..." Ez persze inkább saját maga biztatá-
sának hallik, semmint bizonyosságnak.12

A vita hátterében felfedezhető a tervezett
színházi reform egy gyenge pontja. A reform
véghezviteléhez három sík tökéletes működése
szükséges: a komikus invencióé, a színpadi ko-
hézióé és a konszenzusé, melyek azonban nem
mindenkor egyeztethetők össze. Goldoni ezt ak-
kor veszi észre, amikor összeütközésbe kerül a
Medebach-társulattal. Elszegődik a Vendramin
család pártfogását élvező San Luca Színházhoz.
Az ottani vezetés a konszenzust még a
minőség-nél is többre becsüli. Eközben
Medebach magához édesgeti a riválist,
Goldoninak pedig szembe kell néznie új
színházának ésszerűtlenségeivel, a pompa, a
csodás díszletek és az egzotikus látvány előtérbe
állításával, s hozzáláthat társalgási színművei
számára alkalmasabb, a Sant'Angelóhoz
hasonló színház kereséséhez. A siker
érdekében 1753-ban regényes színmű megírá-
sára kényszerül, olyasmire, amiben Chiari tud-
valévőleg felülmúlhatatlan. A Perzsa menyas-
szonyt a közönség tetszéssel fogadja, nem úgy a
komédiások; a vígjátéki szerepek hierarchiájá

diaszínházra, Goldoni e reformkiáltványára a
bresciai apát sikereinek csúcsán, 1754-ben
meglehetősen gyenge történettel vág vissza. A
komédiaköltő Zanettóról, a kegyencről szól, aki-
nek titkos szenvedélye a komédiaírás, habár ura
nem szenvedheti a színházat. Könnyen elkép-
zelhetjük, miképp sikerül Zanettónak, szokvány
szerelmi és féltékenységi cselszövények során,
darabját némi kitartással névtelenül színre vin-
nie. Különös, hogy A tétova című színmű egyet-
len élő modellje Zanetto gazdája. A primadonna
és Zanetto egyik párbeszédében hangsúlyt kap
a szerző személyes véleménye: a színműírás
hálátlan műfaj, hiszen a faragatlan színészek
folyvást ármánykodnak a poéta ellen. Chiarit
azonban nem gyötrik kétségek. Zanettóval mon-
datja el véleményét: „A világban a költők min-
denképp előbbre valók a komédiásoknál." Za-
netto darabja sikert arat, róla beszél az egész
város, csak Fabrizio, a gazdája intéz kirohanást
a színház ellen, amikor hírét veszi a dolognak.
Ám végül mégis hagyja magát elbűvölni,
remélvén: a színpadi karikatúrákban erkölcsi
javítóerő rejlik. A költő ekkor lehalkítja hangját,
hiszen a színház megtéveszthet és maga is
megtévedhet, ha hamisan tükröz: a minta a
természet, de a valószerű ábrázolás
következetessége és tömörsége mára költő
tehetségén múlik. Chiari szerint csak a géniusz
tud a természetes megfigyelésből boldog
befejezést kerekíteni.15

Fiammetta, a színésznő és Arlecchino, a házi-
szolga és egykori Zanni beszélgetésében az
apát elismeri, milyen nehéz a helyzete a komi-
kusnak, amikor már képtelen a folyvást elége-
detlen hallgatóságot szolgálni.

„ARLECCHINO Rosszul teszik a komédiások,
ha felhergelik magukat; / ha azt hiszik, hogy
ijesztgetnek, ha nagyot és kereket köpnek; / ha
azt hiszik, hogy nélkülük összedől a színház és a
világ... / Csak egy urat szolgálok, de nagy kö-
zönségre vágyom, / Egész nap szolgálok, de es-
te akarnék, / Egyet könnyű kielégíteni; de sok
ember kielégítésébe bele lehet bolondulni."

Ezen túl meg kell találni a komédiák megne-
mesítésére alkalmas formát, úgy, ahogy ezt a
franciák is tették. Chiari a megoldást a tizennégy
lábú, páros rímű alexandrinusban látja; szerinte
egyedül ez biztosítja a komédia frissességét,
pergését és a poétikai értékek megcsillantását.

„Az Ég nekünk tartotta fenn ama dicsőséget,
hogy az olasz városok mindinkább rákapjanak a
színházi költészetre és megszeressék a verset a
komédiákban, melyeket vers híján nagy veszte-
ség érne; mint ahogy ezt magam is láttam né-
hányszor, sőt, személyesen is megtapasztaltam.
A ,martinellinus vers' mindennél alkalmasabb
erre; és mindenki igazat adhat nekem, hogy
valóban méltó... Ez a verselés csodálatosan
segíti a komédiák stílusában oly nélkülözhetetlen
rövidséget és világosságot. Két ilyen vers-

nak felforgatása kockázatos vállalkozásnak bi-
zonyult.

A Goldoni-Chiari-vita jól reprezentálja a két-
fajta irodalmárattitűd ellentétét. Goldoni szabad
akaratából választja a dicső költői hivatás perifé-
riájára szorult komédiaköltői mesterséget.
Zenótól Metastasióig a melodramatikus
közegben előadott szöveg fontos tartalommal
telítődik, szinte átszellemül; fenntartások
pusztán a mű-fajjal szemben érvényesülhettek.
A vígjáték a rögtönzés határán helyezkedik el,
azaz lényegé-ben részint reneszánsz, részint
francia sémák újjáélesztése, bár Riccoboni
1716-os kísérlete Ariosto Scolasticájának
újrajátszására csúfos kudarccal végződött.

A vígjátékról folytatott polémia a
színházelmélet egy új, jelentős ágazatának
kibontakozását is jelenti. Goldoni reformja a
színészek képzésén kívül jótékonyan
befolyásolja a szabályos vígjáték színvonalát
is, bár nem oldja meg az akadémiai szentesítés
problémáját. Az akadémia jóvá-hagyását
nélkülöző művek nem kaphattak nyomtatási
engedélyt, így irodalmi fattyúként voltak
kénytelenek tengődni a periférián. Chiari ezzel
tökéletesen tisztában van, s azon fáradozik,
hogy az akadémia minél előbb tagjai sorába
fogadja. El is éri célját, 1754-ben Modenában az
udvar koszorús költője címet adományozzák
ne-ki, költők, hercegek és polgárok ünneplik
sikerét.13 Színpadi fércművei, valószerűtlen
regényei, valamint levélgyűjteménye nagy
népszerűségnek örvend, neve garantált
kulturális áruvédjeggyé válik.14

Velencében az ellentét magában hordja a
színházelméletek összecsapását is. A komé-



ben minden érzés elmondható, anélkül, hogy
szükséges lenne az időt a következő versekbe
átvinni, mint ahogy teszik ezt a franciák és tette
ezt Martelli."16

A komédia kelléktárából bármely ócska jel-
mez, kacat, lom előszedhető, s nemes irodalmi
mezzé alakítható, ha nem méltatlan komikus ke-
zébe kerül." Goldoni és Chiari rivalizálása tehát
személyes indokaikon és eltérő hatalmi csoport-
hoz való tartozásukon túl összefügg a színház
morális természetével is. Eszerint a szerző irá-
nyítani igyekszik, az irodalmár pedig saját látás-
módja alapján sűrít. A két vígjátékszerző hosszú
éveken átívelő ellentétes megnyilvánulásai mind
a konszenzus megteremtésére és fenntartására
irányultak. A konfrontáció harmadik mozzanata-
ként a század hatvanas éveiben felbukkan a
Carlo Gozzi-féle intellektuális mizantróp keserű
attitűdje, amely az ellentétek legrejtettebb moti-
vációját is felszínre hozza.

JEGYZETEK
1. L. Riccoboni: A Lettori (Az olvasókhoz), előszó

a Dell'arte rappresentativa capitoli sei-hez (A
színművészetről hat fejezetben). London, 1728.
Facsimile ki-adás: Bologna, Forni, 1979

2. Ugyanott

3. T. Garzoni: La Piazza universale di tutte le
professioni del mondo, nobili e ignobili (A világ összes
nemes és nem nemes mesterségének egyetemes
tere). Velence, Zilietti, 1594. C. Alberti: La scena in
piazza (Színház a téren). Velence, Centro
Internazionale della Grafica, 1988

4. C. Goldoni: Prefazione al t. XI. dell'ed.
Pasquali, in Tutte le opere (Előszó a XI. kötethez,
Összes Művek). Milánó, Mondadori, 1935. I. Kötet,
692-693. oldal

5. B. Vitali (Anonimo): Lettera scritta ad un
Cavaliere suo Padrone dall'Anonimo in diffesadella
Professione del Saltimbanco. Coll'aggiunta in fine
d'una raccoltadi Segreti utili e dilettevoli a qualsivoglia
Stato di Persone (Levél Lovag uramnak a Névtelentől
a bohóc-mesterség védelmében. Hozzácsatolva egy
gyűjtemény a hasznos és szórakoztató titkokról
mindenfajta személy számára). Vellllence, Maldura, I.
kiadás. Milánó, Malatesta, 1732. A könyvet majd
tagadja egy másik mű, az II nuovo Anonimo
all'Anonimo Cantambanco. Ragionamento con cui si
ribatte ladi lui Letteradata alle Stampe in fifesa della
Professione del Saltimbanco. Ragionamento
dilettevole, e necessario a chiunque (sic!) ha la
premura di sottrarsi alle imposture nella Medicina. (Az
új Névtelen a Névtelen énekesbohóchoz. Gondolatok
saját, a bohócmesterség védelmé-ben írt levelének
cáfolatára. Kellemes gondolatok, melyek mindenki
számára szükségesek, aki azon iparkodik, hogy
alávesse magát az orvostudomány csalásai-nak)
Velence, Viezzeri,1739; olyan „válasz" ez, amely
elutasítja „a veszélyes, csalóka és hamis Művészetet,
amit a Világegyetem gyalázatosnak tart". (88. oldal)

6. A. Zannoni: Generici Brighelleschi consistenti
in sortite di scena, discorsi di bravura, motti satirici,
proverbi, sentenze, dialoghi, alfabeti estratti da vari
comici autori, particolarmente dal rinomato Atanasio
Zannoni per uso della Commedia Italiana (Brighella-
minták, amelyek szerepelnek a színpadi
jelenésekben, bravúros beszédek, szatirikus mottók,
közmondások, szentenciák, párbeszédek, alapelemek,
melyeket különböző komikus szerzőktől vettünk,
különösen a híres Atanasio Zannonitól az Olasz
Komédia használatára).

Milánó, Agnelli. 61, 62 és 74. oldal (II. kiadás: Velence,
Rosa-Martini, 1815)

Zannoni Ferrarából származott, Medebach, majd
Antonio Sacco társulatában lépett fel, akinek testvé-
rét, Adriánát feleségül is vette; 1753-ban velük megy
Portugáliába. Műve: Raccolta di vari motti arguti,
allegorici, e satirici ad uso di teatro (Szellemes,
allegorikus és szatirikus mottók gyűjteménye színházi
használat-ra). Padova, Conzatti. 1789.

7. C. Goldoni: Dedica a II teatro comico (Ajánlás
A komédiaszínházhoz). II. kötet, 1042. oldal. J. Herry:
II „Teatro comico" o il prezzo della riforma (A komé-
diaszínház avagy a reform ára). Studi goldoniani, 4.
1976. 7 - 4 7 . oldal

8. C. Goldoni: L'autore achi legge (A szerző az
olvasóhoz); előszó az „II teatro comico"-hoz. II.
kötet, 1046. oldal. A környezet a következőképpen
van leírva: „Az állandó szín maga a színház, ahol
bemutatják a komédiákat, díszletekkel és
szobaberendezésekkel, amelyek nappalt jelölnek,
fények és nézők nélkül" (1047. oldal)

9. ANSELMO Meghallgatjuk ezt a
költőfélét? ORAZIO Semmi értelme.

ANSELMO Nem számít; hallgassuk meg kíván-
csiságból.
ORAZIO Merő kíváncsiságból nem hallgatnám
meg. A művelt embereket tisztelet illeti. (I. 6.)

10. C. Goldoni: Prefazione dell'Autore alla prima
raccolta delle commedie (A szerző előszava a
komédiák első gyűjteményéhez). 1750 (I. kötet, 769-
770. oldal)

11. Pietro Chiari e il teatro europeo del Settecento
(Pietro Chiari és a XVIII. századi európai színház).
Szerkesztette: C. Alberti. Vicenza, Neri Pozza, 1986

12. C. Goldoni: Prologo apologetico alla commedia
intitolata La vedova scaltra contro le critiche contenute
nella Commedia intitolata La scuola delle vedove
(Apologetikus előszó A furfangos özvegy című komé-
diához Az özvegyekiskolá ja című komédiában leírt kri-
tika ellenében). II. kötet, 409-414. oldal

13. Della vera poesia teatrale. Epistole poetiche di
alcuni letterari modanesi dirette al Signor abate Pietro
Chiari colle risposte del medesimo (Az igazi színházi
költészetről. Néhány modenai irodalmár költői episz-
tolája Pietro Chiari apát úrhoz és az ő saját válaszai).
Modena, Soliani, 1754.

14. Lettere scelte di materie piacevoli, critiche ed
erudite, scritte ad una dama di qualitá dall'abate Pietro
Chiari bresciano (Válogatás Pietro Chiari apát egy mo-
denai nemes hölgyhöz írt kellemes, kritikus és tudós
leveleiből). Velence, Pasinelli, 1750-1751, II. kötet

15. P. Chiari: II poeta comico, in Commedie in versi
(A komédiaköltő. Verses komédiák). III. kötet, Velen-
ce, Bettinelli, 1758

16. Ugyanott, I. kötet, 28 -30 . oldal

17. R. Tessari; Armonie e dissonanze del comico (A
komikus harmóniái és disszonanciái) in Pietro Chiari e
l teatro europeo del Settecento, 189 -214 . oldal

Fordította: Merényi Ágnes

A deákos lány (1790)


