
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.
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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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lehessenek egymásban. Hogy bizonyítsák, kap-
csolatuk kiállta a távollét próbáját. Hogy láthas-
sák: elfogadhatják egymást végleg társuknak. A
házaspárok, családtagok ugyanis szinte mindig
azonnal megbékélnek, a jegyespárok is kibékül-
nek a darab végére. Épp ezért evez minden fiatal
boldogan a házasság révébe, hogy a törvényesí-
téssel stabilizálják kapcsolatukat. Bármi történik
is köztük ezután, biztonságban élhetnek. Ha ös-
sze is vesznek, ez nem kérdőjelezi meg magát a
kapcsolatot.

Mit kezdhet azonban egy színházi előadás

egy olyan darabbal, amelyben ugyan sok minden
történik, de történetről mégsem beszélhetünk?
Amelyben egymásból következnek az esemé-
nyek, mégsem áll össze belőlük téttel bíró ese-
ménysor. Amelyben minden fordulat csak időle-
ges, az alakok és a viszonyok változás nélkül
vészelik át a cselekményt. Mindez azt is
jelenti, hogy a Csetepatét bemutató színház a
történetet inkább csak a helyzetekben, a
szereplőket pedig elsősorban állandónak tetsző
jellegzetességeik-ben ragadhatja meg.

A mostani két bemutató közül a várszínházi-

Szirtes Gábor (Isidoro) és Mihály Pál (Fortuna-
to) a Várszínház előadásában

ban mintha a helyzetek elsődlegessége határoz-
ná meg a figurákat is, Szegeden meg mintha a fi-
gurák uralnák a helyzeteket. Iglódi István rende-
zése tele van játékötlettel, hatásos pillanattal, de
ezek nagyon gyakran esetlegesnek tűnnek. Ár-
kosi Árpád színrevitele mértéktartóbban, de ko-
herensebben adagolja az ötleteket.

Nagy sikert arat például a Várszínház előadá-
sában Fortunato (Mihály Pál) kihallgatása.
Ahogy a halászmester leül a jegyzővel szemben,
rögtön megpróbál helyet csinálni hosszú kezei-
nek az íróasztalon. Isidoro elhűlve figyeli, ahogy
Fortunato arrébb tolja a tárgyakat. Rövid huza-
vona kezdődik; ide-oda tologatják az írószerszá-
mokat, anélkül, hogy bármi következménye is
lenne a játéknak. Később, amikor a jegyző nem
érti a hadari Fortunato előadását, a halászmes-
ter el is játssza az eseményeket. Felkapja az
asztalon heverő kést, hadonászik vele, majd le-
teperi, földhöz vágja a jegyzőt is. Egyrészt azon-
ban mindez nem következik Fortunato eddig
megismert tulajdonságaiból, izgágán mozgó, de
mégiscsak félénk alakjából. Ugyanakkora hely-
zet sincs megoldva: miután két vállra került a
jegyző, valahogy reagálnia kellene a történtekre.
Fortunato egy darabig riadtan áll Isidoro felett,
nem mozdul a jegyző sem. Aztán lassan feltá-
pászkodik, hogy folytatható legyen a jelenet.

A szegedi előadáson félénken lép be a kihall-
gatásra Fortunato (Czintos József). Viselkedé-
sében ugyanaz a zavarodottság, izgatottság,
mint amikor elindult, és ráncbaszedte az asszo-
nyokat, hogy a törvény elé járuljanak. Aztán fo-
kozatosan oldódik feszültsége, hajlott tartása ki-
egyenesedik, belejön a mesélésbe; élénk hado-
nászással kíséri érthetetlen beszédét. A jegyző
eleinte megdöbbenve figyeli: kivel is akadt össze
megint. Előbb megpróbálja lecsendesíteni a ne-
kihevült férfit, de a jóindulatú hadarást már nem
tudja feltartóztatni. Úgyhogy végül magából ki-
kelve kell kikergetnie a használhatatlan tanút.

A Várszínházban két fontos szerep megfor-
málásából is kiderül, hogy ebben az előadásban
a komikus helyzetek fontosabbak, mint a darab
egészében értelmezett konzekvens figurák. Tof-
folo mint a falu bolondja, Isidoro jegyző mint ka-
maszlányokra specializálódott szatír jelenik
meg. Mindkét szerepértelmezés valóban komi-
kus helyzeteket, hálás pillanatokat teremt, de e
két szereplő elrajzolásával megbomlik a darab
belső egyensúlya, és sok minden értelmetlenné
válik a szövegben.

Czifra Krisztina (Checca) és Kovács Lajos (Isi-
doro) a szegedi előadásban



A chioggiai csetepaté Szegeden (Ilovszky Béla
felvételei)

Nem érthető a hazatérő halászlegények félté-
kenysége sem, hisz csak rá kellene nézniük Tof-
folóra, apró termetére, csámpás járására, ügyet-
lenségére, pöfögő beszédére - és aki nem vak,
láthatná, ez az alak nem lehet egyikük vetélytár-
sa sem. Csak az dühönghet a kedvesére Toffolo
miatt, aki tényleg azt hiszi, elment a mátkája jó-
zan esze, és épp egy habókos, tehetetlen alakkal
készül összeállni. (Őze Áron játékában kap
ugyan némi bájt a figura, de ez természetesen
nem korrigálhatja a rendezői tévedést, amellyel
Iglódi kiiktatta a darabot mozgató látszattörténet
egyetlen tényleges feszültségforrását.)

Szegeden Toffolo (Kövesdi László) valóban
vetélytársnak tekinthető. Ugyanolyan, mint a
többiek. Maga is tele nyugtalansággal, izgatott-
sággal, veszekedésekben levezetendő feszült-
ségekkel. Míg a tengerről visszatérő halászlegé-
nyek végső soron alibit találnak Toffolóban, hogy
kiélhessék szenvedélyeiket, levezethessék bi-
zonytalanságaikat, Toffolo tárgyat keres a benne
is szélsőségesen hullámzó érzelmeknek. Lesi,
melyik lány fogadja szívesen, melyiket bosszant-
hatja fel, ha a másiknak teszi a szépet. Nem áll
tőle távol az sem, hogy valóban összeakaszkod-
jék a legényekkel. Míg Őze Toffolója valóban a
többiek áldozata lehet, addig a Kövesdi játszotta
figura csak tetszeleg ebben a szerepben. Épp
Checca erkélyén csimpaszkodik, félrebillent tar-
tással, amikor Beppe rátámad. A jegyző előtt is
széttárja tehetetlenül a kezét, Krisztus-pózba
vágja magát, mutatva, milyen ártatlan áldozat is
ő.

A Várszínház előadásában Isidoro jegyző ele-
ve azért rendezi az egész kihallgatási procedú-
rát, azért viszi végig az ügyet, hogy Checca kö-
zelébe férkőzzék. Felcsillan a szeme, amikor
Toffolo előadásában meghallja a lány nevét, a
kezét dörzsöli örömében. Azért hívja vissza a ha-
jóslegényt, azért kérdezi biztatóan, hogy nem
akar-e feljelentést tenni, hogy maga elé idézhes-
se Checcát. A lányt eleve bájologva fogadja. A
haját simogatja, sokat sejtetően kérdezi a szere-
lemről. Elvarázsolva áll, amikor a lány súg neki
valamit - vélhetően valami biztatót. Majd mikor
magára marad, verdesni kezd a kezeivel, mintha
szárnyra kelne örömében. (Ez az a pillanat, ami-
kor a rendezői kontroll végképp magára hagyta a
jegyzőt alakító Szirtes Gábort, és olyasmit enge-
dett meg neki, ami nemcsak végleg pojácává mi-
nősíti a figurát, hanem hitelteleníti is a helyzetet.
Úgy látszik, a színészt senki sem figyelmeztette,
hogy a külsődleges hatáskeresés a ripacskodás
felé sodorja.)

Szegeden a másnapos jegyző (Kovács Lajos)
fásult kötelességtudással teszi a dolgát. Checca

jó falat - mondja, csak úgy maga elé dörmögve.
De még nem gondol semmire. Inkább Toffolót
leckézteti, ahogy visszahívja: ha nem tesz felje-
lentést, nincs értelme a panaszkodásának; is-
merni kell a hivatalos rendet, az ügyeknek folyni-
uk kell. Kényszeredett hivatalnokként rendeli el
háta nyomozást, a nők beidézésével semmi hát-
só szándéka sincs. De ahogy Checca reagál
évődésére, abból megérzi: van keresnivalója
nála. Egy gyanútlan, de gondolataiban már nem
romlatlan gyereklány és egy gyanúsan viselke-
dő, de végső szándékaiban jóindulatú férfi sejti
meg itt, hogy talán közük lehet egymáshoz. Mi-
közben Isidoro a maga mulatságát is keresi,
mégiscsak békét szerez a chioggiaiaknak.

Együtt és egyedül

Valójában miért volt szüksége Goldoninak a
jegyző alakjára? A chioggiaiak belső világának
ábrázolásához miért vonta be a cselekményala-
kításba a hivatalosság világát? Ha feltesszük ezt
a kérdést, valójában azt kutatjuk, hogy a darabbá
növesztett látszattörténet mélyén mi az a valódi
feszültség, amely a művet minden átlátszó for-
dulata ellenére mégiscsak érdekessé, vonzóvá
teszi? Ha a választ keressük, valójában arra kér-
dezünk rá, hogy milyen irányba haladva léphet-
nének túl a Csetepaté előadásai a figurák és
helyzetek elsődlegességén.

Mindkét előadás életképként értelmezi a da-
rabot: tipikus alakok mozognak tipikus környe-
zetben. általánosítható élethelyzetekben. Leg-
feljebb az életkép részletezésében különbözik a
mostani két bemutató: a szegedi előadásban

többféle szokásos élettevékenység jelenik meg
(nemcsak a csipkeverés, hanem súlykolás, mo-
sás, mosogatás, teregetés stb. is), az alakok ki-
dolgozásában is erőteljesebb a népi jelleg. A
Várszínház bemutatója viszont általánosabb vi-
lágot ábrázol, inkább az emberi kapcsolatok tipi-
kusságát hangsúlyozza.

Megfeledkeznek azonban az előadások arról,
hogy a darab valójában két létforma határán ját-
szódik, s a chioggiaiak viselkedésében kétfajta
magatartásmád keveredik. Beszédüket is kétfaj-
ta személyhasználat határozza meg. Hol többes
számban beszélnek (sosem csak magukról van
tehát szó, hanem családjukról, nemükről is),
máskor meg azt mondják: én. A veszekedések is
kétféle módon zajlanak. A perlekedők is hol töb-
bes szám első személyben szólítják meg egy-
mást (milyenek is vagytok ti), hol meg egyes
szám második személyben átkozódnak. Része-
sei egy archaikus közösségnek, amely megha-
tározza családi kapcsolataikat, foglalkozásukat,
életformájukat, viselkedésmódjukat és érték-
rendjüket, de önálló személyiségként is megje-
lennek. Magától értetődő, hogy a darab kezde-
tén úgy tűnik: eldőlt már minden az életükben,
hisz a közösséghez tartozva nemis kérdés szá-
mukra, hol a helyük a világban, kik is valójában. A
kihallgatási procedúra azért fontos, mert ez az a
pillanat, amikor mindannyian egyedül marad-
nak. Egyenként, egyénenként kell a jegyző elé
járulniuk. Tanúvallomást csak magánemberként
tehetnek, személyes cselekedeteikért üldözné
őket a hatóság. Egyenként kell magukat
meghatározniuk (vagy a felelősséget viselniük),
holott csak a közösség bevett szokásai szerint
viselkedtek. Kétségbeesésük forrása nem az,
hogy



félelmetes a jegyző, szigorú a törvény, hanem
csakis az, hogy egyedül maradhatnak - a kö-
zösségből kiszakadva, magánemberként. Ko-
rábban is mindig ettől riadtak meg. Luciettát arra
figyelmezteti a sógorasszonya, hogy nem olyan
könnyű férjet találni. Titta Nane is csak akkor esik
kétségbe, amikor Tonio kiadja az útját, elzavarja a
hajóról. Mindannyian attól szoronganak, hogy
individuumként, a közösség megtartó erejét el-
veszítve kell szembenézniük életük problémái-
val, amelyek megoldására csak a közösségen
belül kialakult formákat ismerik.

Toffolo sem azért jelenti fel a többieket, hogy
bosszút álljon rajtuk, hanem inkább azért, hogy
olyan színtérre helyezze a küzdelmet, ahol
egyenrangú félként, azaz mindannyian magán-
emberként jelennek meg. Eddig ugyanis egyma-
ga állt szemben a többiekkel, ugratták vagy le-
nézték őt, kívülállónak tekintették. Legfőbb szán-
déka nemcsak az, hogy feleséget találjon magá-
nak, hanem az is, hogy befogadja őt a közösség.
Így hát egyszerű kényszermegoldásnál jóval
többet jelent, hogy Fortunatóék ideiglenesen a
házukban fognak gondoskodni Checcáról és új-
donsült férjéről. (A darab szereplői közül tehát
egyedül Toffolo cselekedetei irányulnak arra,
hogy megváltoztassa a helyzetét. Ezért tekinthe-
tő mégis ő a történet mozgatójának.)

A jegyző - a közösségen kívüli idegenként,
hivatalnokként - nosztalgiával figyeli ezt a vilá-
got. Nem fenyegetést jelent a chioggiaiak szá-
mára, hanem épp cinkosságot keres velük.

Mindkét előadás igyekszik a mulatságos élet-
képet a jellemvígjáték irányába tágítani. Leg-
szebb részleteikben emberileg hitelesített hely-
zeteket teremtenek, legmélyebb pillanataikban
az alakok jellegzetességeiből fakad a humor.

A Várszínház előadásának sok fontos pillana-
ta van. Megdöbbentő, ahogy Tonio (Fülöp Zsig-
mond) és Pasqua (Peremartoni Krisztina) annyi
idő után nem tud mit mondani egymásnak. A fe-
leség igyekszik faggatni az urát. A férj azonban
ingerülten reagál, nincs kedve mesélni. Örül,
hogy hazavergődött, és most nem szívesen be-
szél az útról. (Ebben a helyzetben is benne rejlik a
figurák értelmezésének lehetősége, de ezt sem
építi tovább az előadás.) Érzékletes, ahogy az
asszonyok viselkednek a férfiak hazatértekor.
Fecsegnek, aztán elhallgatnak. A szájukhoz
kapják a kezüket, megpróbálják visszanyelni a
szót, elfojtani a pletykálkodás ingerét. Aztán
mégiscsak utat engednek késztetéseiknek, fe-
csegnek, panaszkodnak, perlekednek. Ha az
eszükre hallgatnának, nem szólalnának meg,
hisz tudják, aki gyanút kelt, gyanúba keveredik.
Ha nem aratnának vihart mindazzal, amit mon-
danak, ha jegyeseik közömbösen fogadnák a
történtek hírét, méltatlannak bizonyulnának arra
az aggodalmas szenvedélyre, amellyel az
asszonyok visszavárták őket.

Mindkét előadás meggyőz arról, hogy valódi
szenvedélyek működnek ebben a világban. De
egyik sem bizonyítja, hogy Goldoni műve valódi
komédia lenne, hogy A chioggiai csetepaté több
lenne bájos, humoros életképnél.

Az életkép alapgesztusa a ráismerés - ez az
élet maga -, a komédia alapformája a felisme-
rés: a látszatok mögött miféle megszokások és
tévedések kormányozzák az életet. Az életkép-
ben a szereplők pusztán megmutatkoznak, a ko-
médiában lelepleződnek. Láthatóvá válik, miféle
hamisságokba igyekeznek kapaszkodni. Végső
soron a Csetepaté szereplőiről is elmondható,
hogy kitérnek a valóban feszélyező kérdések
elől. Kétségbeejtő alternatívák állnak ugyanis
előttük. Vagy a mechanizmusok, a megszoká-
sok (az élet megszokott fordulatai) vagy a lét kül-
ső feltételei (a hivatalosság teremtette viszo-
nyok) határozzák meg a sorsukat. A közösség
tagjaiként nem döntenek az életükről, a közössé-
gen kívüli világ pedig idegen számukra. Vissza-
menekülnek hát mindannyian a megszokások-
ba, hogy egyénként elszenvedendő szorongá-
saik ne váljanak valóságossá. A komédia épp az
ezzel való szembenézés formája: jelzi azt a félel-
met, hogy az ember alulmarad a sorsával szem-
ben, a nyugtalanságot, hogy a banalitások
teljesen eluralják az életet.

A mostani Goldoni-bemutatók örömmel fede-
zik fel a vérbő vígjátékot, de nem ismernek rá a

Az új lakás - egy új lakás (új rendszer). A
falak állnak, egyelőre csupaszon. A bakon
festésre váró ajtó fekszik. Mesteremberek és
segédek dolgoznak (a nép és az ő rétegei) - a
lakók, egy ifjú házaspár instrukciói alapján.

Ezzel máris baj van; mármint a lakók instruk-
cióival. A hálószoba hol itt, hol meg amott legyen,
az ágyak hol mutathatnak kelet-nyugati (Kelet,
Nyugat) irányba, hol meg isten mentsen ettől.
Szóval láthatni: férj és feleség között nem teljes
az összhang (a két legnagyobb párt). Az egyik
erején felül igyekvő és határozatlan, a másik
erő-szakos és sznob (lennének ötleteim, de
óvakodom a „szereposztás" pontosításától).
Pénz per

komédiára. Mulatságosak az előadások, de nem
ismertetnek rá az emberi élet alapformáira. Jót
mulatunk, de nem támadnak felismeréseink;
nem állnak előttünk lecsupaszodva megszoká-
saink, rögeszméink.

Goldoni 1992-ben nem arról a világról szól,
amelyben élünk. Inkább arról a színházról, amely
Goldonit játszik; a mesterségről, a közönségke-
resésről, a játék esélyeiről.
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sze nincsen - ez minden konfliktus legfőbb for-
rása (no comment).

Goldoni Az új lakás című komédiájának ez a
néhány mondat (zárójelek nélkül) inkább az
alaphelyzete, minta cselekménye. A zárójeleket
és a konzekvens belemagyarázást a cselek-
mény is elbírja, egészen a nem túl happy happy
endingig: amikor is a nagybácsi, aki jó ideje már
haragban van unokaöccsével és annak család-
jával, egyszerre megenyhül és a zsebébe nyúl
(nagybácsi=IMF, Közös Piac, külföldi befekte-

Papp Zoltán (Prosdocimo) és Blaskó Péter
(Anzoletto)
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