
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
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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
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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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Jelenet A chioggiai csetepatéból (Luigi Cimi-
naghi felvételei)

sa hétköznapi rítussá lényegül, és kizárja az al-
pári naturalizmust. Minden éterivé, költőivé, kép-
pé és zenévé stilizálódik. Az előadás maga is fi-
noman kidolgozott, kibomló csipke, amely folya-
matosan szétterül előttünk.

Isidoro, a jegyző szobájába kétoldalról, az ab-
lakon és az ajtón ömlik a fény. Strehlernél ez a
zárt térben zajló jelenet játszódik dél körül, ami-
kor a legmagasabban áll az őszi nap. A chioggiai

asszonyok fejükre borított lepellel, fehér ruhában
érkeznek tanúvallomást tenni. Viselkedésük
tiszteletteljes és tartózkodó, akár lsidoróé. A
jegyző a drámaíró alteregója, fiatalkori énje. Vé-
kony metszésű arc, allonge-paróka, disztingvált
modor. Egy ifjú köztisztviselő, aki sem idegen
(velencei) illetőségét, sem bürokratikus hatalmát
nem akarja érvényesíteni. Tiszteli, szereti a chi-
oggiaiakat, nem érzi magát fölényben velük
szemben, inkább szorong, hogy fölöttese távol-
létében el tudja látni feladatát, és végre közelebb
kerülhessen a helybeliekhez.

Az előadás legjobban leírható, rendezőileg
értelmezett mozzanata egy epikus némajáték.
Isidoro békét szerezni indul a chioggiaiakhoz.
Otthonának szűk, a fényt csak résnyire beenge-
dő falai között készül a rövid útra. Szolgája tálcán
kis kancsó vörösbort hoz. A jegyző kétujjnyit tölt,
megízleli, újra tölt ugyanennyit, most már gyor-
sabban issza meg, hirtelen teletölti a poharat,
föl-hajtja tartalmát, elindul az ajtó felé,
bohémesen a vállára csapja a köpenyét, hirtelen
csuklik egyet, megáll, csodálkozva pillant maga
elé, újra elindul, megtántorodik - s ahogy kilép
az ajtón, a jelenetet lezárja a föntről aláhulló
kortina.

Életszerű részletek átstilizált rendszeréből áll
az előadás. Strehler nem kapható rajta egyetlen
poentírozó momentumon, kifelé irányuló, hatás-
kereső gesztuson sem - miközben az egész
produkció a magasan szervezett teatralitás
csúcsteljesítménye. Minden finom, kiszámított
és hideg. Meghatódásra, nosztalgiára nincs al-
kalom. Pasztell tónusú képek artisztikus sorjázá-
sa. Makulátlanul tökéletes - túlságosan is az.
Egy apróbb hiba, tévedés, gikszer esendővé
tenné. De nem kerülhet pora gépezetbe. Streh-
ler, a Maestro színházi komputere hibátlanul
működik. Ő van e minden erőszakosságtól
mentes játék középpontjában. Másnak nem lehet
akarata, fölborulna a rend, kiderülne, hogy a
Művet la-bilis alkatok hozzák létre.

Estére föllampionozzák a terecskét, zenészek
érkeznek, táncra perdülnek a párok, sziluettek
rajzolódnak az elsötétülő horizontra. Strehler
megelevenedett metszetsorozatát Isidoro fejezi
be. A leereszkedő hófehér előfüggöny előtt
lassan, a közönség felé, lelép a színről.

Alakok és he
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A Goldoni-darab mozgásiránya csupán ennyi:
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Látható: A chioggiai csetepaté alaphelyzeté-
ből magától értetődően következik a megoldása
- mégis várat magára a beteljesedés. Eltelik
közben egy intenzív történésekkel teljes nap, egy
színdarabnyi idő. Pedig a kezdőképek azt sugall-
ják: megtörlént már minden, most azonban
mint-ha mégis megkérdőjeleződnének a már
kialakult kapcsolatok - ám anélkül, hogy a
viszonyok valóban átrendeződnének. Úgy tűnik,
összezavarodott minden, pedig végül is csak
az történik meg, amire régóta készülődnek a
fiatalok.

valahonnan ugyanoda. A mű valójában nem
más, mint darabméretűvé tágított késleltetés -
olyan cselekményvígjáték, amelyben lényegé-
ben nem történik semmi. Hisz nincsenek tényle-
ges változások, csupa félreértés tölti ki a cselek-
ményt. Látszólag sok forog kockán, valójában
azonban senki nem tesz kockára semmit. Mintha
mindannyiuknak eldőlt volna mára sorsa, s mint-
ha mindannyian csak megóvni igyekeznének
életük biztonságosnak tetsző kereteit. Úgy tesz-
nek, mintha döntő elhatározásra jutottak volna,
valódi döntés előtt azonban egyikük sem áll.

A házaspárok, családtagok csak veszeked-
nek, a jegyespárok össze is vesznek. Tíz hónap
távollét után sűrűn követik egymást a fordulatok,
mintha a szereplők pótolni igyekeznének azt az
időt, amit távol töltöttek egymástól. Intenzív lelki,
érzelmi életet élnek, de nem önmaguknál is erő-
sebb szenvedélyek sodorják őket, nem mélyről
fakadó indulatok irányítják cselekedeteiket, csak
a gyanakvások, sértődések, számonkérések, a
másikra kirótt próbatételek. Azért, hogy biztosak
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