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A CHIOGGIAI CSETEPATÉ
(…)Azt szeretném, ha A chioggiai csetepaté új színrevitele'
csak az első lépés lenne, s arra ösztönözné
Európa színházi embereit: vegyék elő Goldoni
darabjait, és tegyék hozzáférhetővé a
legkülönfélébb közönségrétegek számára. Kü-
lönleges élményben lesz részük: érzelmeket él-
hetnek át, betekinthetnek az emberi lélekbe,
szeretnivaló, gyengéd gesztusokat láthatnak.
Igaz, Goldoni néha erőteljes kritikai hajlamról
tesz bizonyságot, ám ilyenkor is csupa szeretet
és gyengédség. Hadd idézzem itt Leando Fer-
nandez de Moratint, a kiváló vígjátéki költőt, aki
meghatott és megható szavakkal jellemezte: „Ó,
ajó Goldoni, ez a szeretnivaló, becsülésre méltó,
derűs és udvarias öreg... Mesélt nekem hálátlan
hazájáról, amely arra kényszerítette, hogy hatá-
rain kívül éljen, kiszolgáltatva az udvari kegydíj-
nak; és ha erre emlékeztették, könnybe lábadt a
szeme." 1788-ban írta ezt a spanyol szerző, és
Goldoni ekkor már kétségkívül „öreg" volt, mi-
közben megmaradt szeretnivalónak, becsülésre
méltónak és udvariasnak. Az utóbbi jelző, a „cor-
tés" bizonyára kedvére lett volna, hiszen dialek-
tális formájában, „cortesan"-ként maga is sűrűn
alkalmazta. Igen, „udvarias" volt, de „udvaronc"
soha nem lett.

Hogy is írhatott volna valaha holmi hízelgő
„udvaronc" olyan páratlan, maró és bátor komé-
diát városa és kora embereiről, amilyen A chiog-
giai csetepaté? Az emberi magatartásformákat
a maguk teljes mozgékonyságában és történeti
valóságában érhetjük itt tetten azokban a sokré-
tű, eleven figurákban, akiket Goldoni a maguk
minden gyengéjével, de egyszersmind - és
ezek az ő szavai - „a maguk valamennyi eré-
nyével teljesen" ábrázol. Egyszerű, valósághű,
valószerű és konkrét történet formájában, belül-
ről átvilágítva mesél nekünk a hétköznapi emberi
kapcsolatokról, megőrizve az idő - egyetlen ko-
raőszi nap - és a hely egységét: a színhely Chi-
oggia, ez a „negyvenezer lelket számláló" Adria-
parti halásztelepülés, amelynek lakói közül „har-
mincezren" lányok és asszonyok. A mű alapjául
szolgáló szerelmi történet, a maga ellentmondá-
sos kísérő jelenségeivel, azaz nehézségeivel,
sőt, az adott koron túlmutató többértelműségé-
vel példaértékűen érzékelteti az „érintettek" sor-
sát és helyzetét: kulturális szempontból jófor-
mán igénytelen, keményen dolgozó emberekről
van szó, akik azonban teljességgel tisztában
vannak a szív törvényeivel és a mély közösségi
együvé tartozás előnyeivel. És ami talán a leg

főbb: mindennemű gyűlölködés és erőszak ide-
gen tőlük. A csetepaték, az összeütközések ko-
médiája ez, ám ebben az agresszív, sőt, helyen-
ként heves darabban semmi nem öncélú, sem-
mit nem motivál pusztán a színpadi hatás vagy a
nevettetés szándéka; minden ízében realiszti-
kus az egész, beleértve a legkomikusabb jelene-
tet is - de nincs egyetlen olyan mozzanata sem,
amely mögött sötét szándék munkálna.

Az élet, az önmagunkkal és másokkal való
együttélés problémái világosan rajzolódnak ki -
ám a Csetepatéból a rossz mégis teljességgel hi-
ányzik. Goethe rögvest megértette ezt (és még
egyebet is), amikor itáliai utazása során alkalma
nyílt Velencében megtekinteni a darab előadá-
sát. Hála az ő mindenre fogékony és lényeglátó
érzékenységének, azonnal felfedezte a mű igaz-
ságát, felülemelkedve a nyelvi nehézségeken,
hiszen itt még csak nem is pusztán a velencei
dialektussal szembesült, hanem annak egy alfa-
jával, a chioggiai halászok egyszerre lágy és
nyers, mediterrán csengésű dialektusával. És
mégis: azonnal tisztában volt az élmény saját-
szerűségével. „Most végre én is elmondhatom -
írta -, hogy sikerült egy igazi komédiát látnom! A
San Luca Színházban ma A chioggiai csetepaté
című darabot adták. A szereplők valamennyien
chioggiaiak: halászok és a hozzájuk tartozó nők:
feleségek, nővérek, leányok. A játék hibátlanul
utánozza ezeknek az embereknek megszokott,
örömben és bánatban egyaránt megnyilatkozó
hangoskodását, alkudozásukat, heveskedésü-
ket, jó kedélyüket, együgyűségüket, szellemes-
ségüket, humorukat és fesztelen modorukat. Ám
a legszerencsésebb gondolat az egyik szereplő-
ben testesül meg. Egy öreg hajósról van szó, aki-
nek nehézkes testalkatán s kivált a beszédén
nyomott hagyott a kora ifjúságától osztályrészül
jutott kemény életmód. Ellentétben a mozgé-
kony, bőbeszédű és nagyhangú társasággal ne-
ki először mindig hozzá kell készülnie a beszéd-
hez: az ajkát mozgatja, kézzel-lábbal nekiru-
gaszkodik, míg végül ki tudja bökni, ami a fejében
jár. De meri: még ilyenkor is csak rövid mondato-
kat sikerül összehoznia, megrögződött benne
valamiféle lakonikus komolyság; ily módon bár-
mit mond, minden közmondás- vagy szentencia-
szerűen hangzik, s következésképpen szépsé-
ges egyensúly jön létre közte és a többiek folya-
matosan vad, izgága, szenvedélyes fellépése
között. (...)" Ezt a művet az első sortól az utolsó-
ig avatott kéz alkotta. Olyan mű-

vészé, aki közvetlen kapcsolatban él a néppel."
Ezzel a Faustnak, az emberiség e mesterművé-
nek költője helyére tette Carlo Gozzi grófot, a
nagy különcöt is, aki az emberszabású színház
esküdt ellensége s ezáltal Goldoni vetélytársa
volt.

Amikor 1964-ben foglalkozni kezdtünk a Cse-
tepatéval - majd' kétszáz évvel azután, hogy a
darabot az 1762-es velencei karneválon először
eljátszották -, jószerivel ismeretlen terepre ha-
toltunk; ám az újbóli felfedezés annál nagyobb
élményt jelentett számunkra. Akkoriban úgy hit-
tük, hogy „valószínűleg" azt láttuk bele a darab-
ba, amit látni akartunk benne, azaz „túlléptünk" a
gyengéden szeretett s épp ezért „túlbecsült" mű-
vön, amelyet mindenképpen mestermunkának
tartottunk, de csak a zenei ellenpontot, a szavak-
kal való játszadozást, a népi mulatságot és a
koncentráltan előadott mesét értékeltük benne.
És most, amikor harminc év múltán ismét szem-
besültünk a szöveggel, a Csetepaté már nyo-
mokban sem tűnt népiesnek vagy folklorisztikus-
nak. Mert a nép - ahogyan erre Brecht megtaní-
tott - soha nem „népies". A nép egyszerűen
csak létezik - úgy, mint A chioggiai csetepaté-
ban.

Így hát az, amiben harminc évvel ezelőtt hit-
tünk, ma még inkább meggyőződésünkké vált. A
chioggiai csetepaté bátorságot öntött belénk,
hogy ebben a szeretetlen, szeretetre képtelen
társadalomban élve még higgyünk valamiben -
példának okáért a maga teljes ellentmondásos-
ságában felfogott, gondjaival együtt szemlélt
ember alapvető jóságában, vagy abban, hogy
igenis lehetséges boldogság, még ha csak
egyetlen óráig is tart. A darab meggyőzött ben-
nünket az emberi melegség létéről; a nevetés
pedig elhessegette a szorongásokat, hiszen a
nevetés, a mosoly rokonszenvet hordoz a föld la-
kói iránt, beleértve a szegényeket és a jogfosz-
tottakat is; éppen ők éreztettek meg velünk egy
darabka emberi igazságot.

Piccolo Teatro, Milánó, 1992

A záró mondat előtt Goethe még ezt írja kritikai feljegyzésében:
.,De páratlan élmény volta nép harsány öröme is, önmaga és övéi ily ter-
mészetes ábrázolása láttán. Az előadást elejétől végig nevetés és uj-
jongás kísérte. Persze meg kell adni: a színészek valóban kiválóan tet-
ték a dolgukat. Híven a szerepek előírásához, felosztották egymás kö-
zött a leggyakoribb népi típusokat. Az első színésznő elragadó volt, sokkal
jobb, minta minap, szenvedelmes hősnőként. Ővele az élen a többi nőis
véghetetlen bájjal utánozta a népi alakok hangját, viselkedését és egész
lényét. Minden dicséretet megérdemel a szerző, aki a semmiből alkotta
meg ezt a végtelenül kellemes szórakozást. Igaz. erre csak-az képes,
aki ilyen közvetlenül ismeri a maga életvidám népét." A fordító
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Ám mindennek ellenére mi is valamiképpen ki
vagyunk rekesztve. Akárcsak a huszonegy éves
Goldonit megszemélyesítő bírósági jegyző, aki
szavakba önti megfigyeléseit, részt is vesz a dol-
gokban, de hiába szeretne még intenzívebben
részt venni, a történet ezt már nem teszi lehető-
vé. Ő nem táncolhat együtt a többi szereplővel a
mulatságon, mert „az ilyen parókás úr nem illik a
magunkfajta halászok közé".

A Csetepaté olvastán élményünkbe talán va-
lamiféle tragikum is vegyül, mert a darab érinti a
többi emberhez való viszonyunk történelmi reali-
tását, de megoldást éppúgy nem talál rá, mint
ahogy mindmáig mi sem találtunk; mi sem va-
gyunk képesek rá, hogy megoldjuk az emberi
együttélés problémáját.

Összegzésképpen elmondható, hogy A chi-
oggiai csetepaté, a maga egyszerre poétikus és
realisztikus, a valóságon minduntalan túllépő
szenvedélyességével a világ egyfajta metaforá-
ja. Ezt a metaforikus értéket - a drámában vagy
bármely más műfajban - csak az igazán nagy

költészet valósíthatja meg és közvetítheti. A
darab minden ízében magán viseli a
„szeretnivaló, becsülésre méltó, udvarias",
mindenekelőtt pedig következetesen
tisztességes, őszinte és az élet csodáival
szemben oly nyitott Goldoni keze nyomát;
elegendő, ha kitárjuk magunkat a minden sorát
átható vitalitás áradásának, és hagyjuk, hogy
kézen fogva bevezessenek egy színjátékba,
amely a földünkön zajló emberi élet egy
szeletét ábrázolja. Figyeljük ezt az életet hamis
érzelgés nélkül, és ne érjük be azzal, hogy csak a
szavakba kapaszkodunk. Akkor majd tapasztal-
juk, milyen lüktetőn eleven a darab élete.
Fordítsuk szemünket és fülünket a világszínház
színpada felé, de egyszersmind tekintsünk
önmagunkba, lényünk legmélyére, és máris
érzékelhetjük a valamennyiünket összefűző
testvériség eleven szellemét.

A chioggiai csetepaté új, 1992-es rendezésének
műsorfüzetéből

Fordította: Szántó Judit

csöndesen elsimuló feszültségek. Semmi turisz-
tikai látványosság, semmi olaszos azzurro, sem-
mi anzikszszerűség. Komótosan rövidül a házak
gyönge árnyéka, ahogy a késő őszi nap, fölhág-
ván - nem túl magasan - az égboltra, átdereng
a párán. A szűrt világítás végig megmarad, az el-
lenfény homályt borít az arcokra, az öböl mögötti
házak matt játékszerként látszanak a távolból,
csak egy bárka sötétlik komoran a parthoz kötve,
s a játék folyamán egyszer, amikor föltámad a
száraz faleveleket sodró sirokkó, finoman him-
bálózni kezd.

A hazaérkező halászok vastag kötött pulóvert,
merev, vitorlavászon zubbonyt és ormótlan
fapapucsot viselnek. Úgy kopognak-csoszog-
nak benne, húzzák a lábukat a földön, roggyant
térddel, mint akik régóta nem éreztek szilárd
talajt a talpuk alatt. Ha leveszik a papucsot,
harisnyás lábuk óvatosan érinti a parti deszkát.

A hangok és a mozdulatok szervezett koreog-
ráfia szerint harmonizálnak egymással. A női
megszólalások az alt, a szoprán és a mezzo ze-
neiségében olvadnak össze. Egy talicska csikor-
gása is akusztikus elem, ahogy áttolják a színen.
Az öregecske törvényszolga aprózott lépésekkel
tipeg, és vékony hangon selypeg; sovány alakját

ajnaltól estig ját
Egkéső őszi nap (
bemutató Strehl
tengerparti halás

bontakozik ki Luciano Da
mintha raszteres fotó hív
oldatban. Kétoldalt házak ko
gazdáé az egyik, Fortunato
házak előtti székeken asszon
még homályban, sötét szilu
ég szürkés hátterén, ö
alkalmatosság, kopognak, c
deszkákon a fürge ujjak
„bemozdul", a fejek egym
hangok szűrődnek ki a
crescendóval indul a nap...

Két és fél órán át (két szü
vételes formai fegyelemme
meteorológiai és emberi te
meretéről tanúskodó életsz
játéka, A chioggiai csetepaté
lág összhangja uralkodik a
gos nap, amely magába sűr
jes életsorsát. Észrevétlen
rásban és a lélekben, robban
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megpörgeti az asszonyok viháncoló csapata. Az
összefogódzások, kergetőzések és verekedé-
sek természetes mozdulatsora egyúttal pontos
gesztikus rendszert alkot. A részletek realizmu-
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Didi Perego (Pasqua asszony), Fabio Sarfor
(Beppo) és Pamela Villoresi (Lucietta)

szódik az előadás.
ezt még az 1964-es
erétől tudjuk) a
zfaluban. Párából
miani színpadképe,
ódna elő a kémiai
ntúrtalan tömbje, Toni

mesteré a másik, a
yok, lányok, az arcuk
ettjük kirajzolódik az
lükben csipkeverő

sörögnek a pálcák a
alatt, a kép néha
ás felé fordulnak,

csendből, lassú

nettel) zajlik ez a ki-
l megkomponált, a

rmészet fölényes is-
ínjáték, Goldoni víg-
. A kinti és a benti vi-
színpadon. Egy átla-
íti egy közösség tel-
változások az időjá-
ásig telítődő, majd
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