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Nincs rá más szó: bámulatos, ami ebben a
ó-hajtásnyinak tűnő két és negyed órában
örténik. Az emberszünet nélkül nevet, ámul,
egdöbben vagy megrendül. A szituációk
ohókás furasága soha nem fojtja el a gondolat
eserűségét és iszonyatát. És néhány későbbi
elenet már egyértelműen sötét, sőt
étségbeesett; minden kedélyesség vagy
zépítés nélkül hallunk drog-függőségről,
űnözésről.
De nem lehet mindent szavakkal megszent-

égteleníteni. A kritikus ég a vágytól, hogy jele-

Giorgio Strehler:
Jegyzetek A terecske

első előadásához

975. január 21.
ogy miért éppen A terecske? Minden „válasz-

ásomkor" ezzel a kérdéssel zaklatnak. Mintha a
álasztások vagy csak racionálisak, vagy csak
poétikusak", vagyis belső szükségszerűségből
akadók lehetnének. A terecske választásakor
eglehetősen hétköznapi, költőinek egyáltalán
em nevezhető indokok játszottak szerepet.
Úgy gondoltam, hogy három év (Csehov,

recht és Shakespeare) után most helyes, hasz-
os és szükségszerű, ha olasz szerzőt mutatunk
e. Helyes, hasznos és szükségszerű (de még
ennyire szükségszerű!), hogy az előadás mi-

él „egyszerűbb" legyen, vagyis minél kevesebb
zereplőt és színpadképet igényeljen. Pillanatnyi
nyagi helyzetünk tragikus, jövőnk teljesen bi-
onytalan. ... Még egy további, jövőnk szem-
ontjából helyes, hasznos és nyilvánvaló érvet is
eg kell említenem: olyan darabra van szüksé-
ünk, amelyet külföldre is elvihetünk...
Íme, csupán néhány a darab választására

sztönző indokok közül. És még valami: hosszú
vek, a Chioggiai csetepaté óta nem foglalkoz-
am Goldonival. Pedig azt hiszem, Goldoni-
rtelmezésem nemcsak az olasz színház,
anem az egész olasz kultúra számára hozott
alami újat...

anuár 25.
icsoda nagyszerű plebejus vígjáték!
Micsoda kis-nagy plebejus hősköltemény!

A harmadik és ötödik felvonásban a szoros
enetói népnyelvnek olyan elementáris erőt su-
árzó sűrítménye található, ami nem csoda,

netről jelenetre beszámoljon mindenről, hogyan
történt ez, mi történt akkor... De beszéljünk in-
kább a zene pimaszul vakmerő használatáról,
Jacques Brel keringőjétől az Anyegin taktusaiig
vagy éppen Schubert Ave Mariájáig. Beszéljünk
a világításról, vagy beszéljünk a színes
léggömbökről, amelyeket aztán kipukkasztanak,
és apró színes foltjaik úgy ragadnak bele a
hóba, mint a csírájában megfojtott tavasz.
Gaudeamus igitur... Armelle Héliot

Le Quotidien de Paris, 1992. febr. 14.

hogy megőrjítette Carlo Gozzit... Azt hiszem, ő
tökéletesen értette Goldonit. Ezért érdemes ép-
pen az ő Goldoni-bírálatából kiindulni. Azt vetette
szerzőnk szemére, hogy a vulgáris, „alantas"
megéneklője, nincs ízlése, a .,valódi" népi kultú-
rához semmi köze, és darabjaiban a nemesek ki-
lencven százaléka pórul jár. Érdemes abból a
vádjából kiindulni, hogy Goldoni társadalmilag
veszélyes, romboló hatással van a velencei köz-
társaságra és erkölcseire; hogy pénzért dolgo-
zik, tehát azért foglalkozik művészettel,
színházzal, hogy éhen ne haljon, akár a
leghitványabb kézműves... Mindent összevetve
ezek valóban megalapozott, politikai
szempontból pedig rend-kívül veszélyes vádak.
Goldoninak minden oka megvolt rá, hogy féljen
tőlük...

A terecske a Chioggíai csetepaténál nem ke-
vésbé erőteljes, a legmélyebb értelemben vett
népi komédia... Egyértelműen, határozottan,
merészen, erőszakosan az...

Február 3.
A darab középpontjában az anyák és leányaik
klánja áll. Hátborzongatóan összeforrott, rítusai-
ban kérlelhetetlenül szigorú klán ez. A tér zárt vi-
lága olyan erős közösségként jelenik meg,
amellyel számolni kell...

Február 17.
A darab a tér lakói közötti kapcsolatok bemutatá-
sán túl a különböző társadalmi és etnikai csopor-
tok bonyolult viszonyát is elemzi. Az egyik olda-
lon a terecske-Velence-nép csoport áll, a mási-
kon az „idegenek": nápolyiak, nemesek vagy fél-
nemesek, polgárok. Párviadalukból végül a nép
képviselői kerülnek ki győztesen: a nyomorúsá-
gos kis tér egyedül az ő birodalmuk marad. A
fogadóig mások is eljuthatnak, de csak
átmenetileg, rövid időre, a karnevál napjaiban
vagy nyá-

ron... A klán kiveti magából az idegen testet,
amely veszélyeztetheti fennmaradását, de lega-
lábbis nehézségeket támaszthat az életében. El-
utasítja a csoportok közötti keveredést, csak a
saját csoportján belüli kapcsolatokat fogadja el,
azokat is kizárólag akkor, ha megfelelnek a pon-
tosan előírt törvényeknek és rítusoknak. A klán
önkéntelenül is védekezik minden új, minden
másság ellen, nem hajlandó asszimilálni ezeket
az elemeket.

A tér lakói két nagy csoportra oszthatók: öre-
gekre és fiatalokra. Életük egymástól mereven
elválasztott két helyszínen zajlik: a téren, ahol ki-
zárólag az anyák és a férfiak mozoghatnak sza-
badon. Találkozások, veszekedések, játékok,
vagyis a társadalmi élet színhelye, a szabadság
szimbóluma a tér. A lányok fő tartózkodási helye
ezzel szemben az ablak vagy az erkély: innen
beszélgethetnek egymással és a téren lévőkkel.
Nincs joguk részt venni a tér életében. Egyedül ki
sem léphetnek a házból, csak anyjuk vagy idő-
sebb férfirokonuk kíséretében. Nagyon fontos
dolgok ezek, ha' nekünk, mai nézőknek már nem
tűnnek is annak.

Február 19.
Az egyik idegen, egy nápolyi Lovag ezen a kis ve-
lencei téren - melynek életmódja annyira elbű-
völi, hogy szeretne örökre ott maradni - találko-
zik egy lánnyal, aki más, mint a helybéliek. Ide-
gen akcentussal beszél, és az is kiderül róla,
hogy álandóan lázad a tér társadalmi rendje el-
len, minél távolabb akar kerülni ettől a népi kö-
zegtől, amelyhez pedig maga is tartozik. A beil-
leszkedni vágyó idegen és az elszakadni kívánó
klántag egymásba szeret, találkozásuknak
azonban más következményei is vannak. A kar-
nevál befejezése után a Lovagnak el kell mennie
a térről, mégpedig Gasparinával együtt, aki min-
dig el akart menni onnan. Előbb azonban kiderül,
hogy a Lovaghoz hasonlóan a lány is félig nemesi
származású. A terecskén szerzett tapasztalatai
birtokában tehát valószínű, hogy a Lovagnak a
plebs iránti vonzalma ezután kissé mérséklődni
fog, Gasparina pedig talán jobban el tudja fogad-
ni a „népet", azokat a „disznókat"...

Március 4.
Goldoni tehát újabb kísérletet tett az osztályok ki-
békítésére, ami azonban - akár a Chioggiai
csetepatéban - most is meghiúsul. Az osztályok
továbbra is élesen elkülönülnek egymástól, a
játék az azonos „fajtájúak" között fejeződik be. A
demokratikus, humanista, a tér életéhez és la-
kóihoz kíváncsian és szeretettel visszonyuló Lo-
vag számára a „terecske" csak a karnevál ideje
alatt nyújt menedéket. A plebejus világ nem fo-
gadja be - igaz, nemis utasítja el teljesen. A ma-
guk módján kedvelik, noha csak megfelelő távol-
ságból hajlandók vele kommunikálni, s gyakran
tréfáik célpontjául szemelik ki.

MILÁNÓI PICCOLO TEATRO
CARLO GOLDONI: A TERECSKE



Az idegen közegbe, a terecske zárt világába
vágyakozó Lovag különös Goldoni-figura. A
szerző számára oly fontos téma, a népi közössé-
gek és a többiek közötti kapcsolat lehetetlensé-
ge testesül meg benne.

Május 1.
Ezeket a hevenyészett jegyzeteket újraolvasva

fogalmazódik meg bennem a felismerés, hogy a
nagy színpadi szerzők darabjai szinte felkínálják
magukat. Egyfajta titokzatos kényszerítő erővel
lépnek fel, amelyre mi, a tolmácsolók megpróbá-
lunk „logikus" válaszokat találni, mert még a gon-
dolatát sem vagyunk hajlandók elfogadni annak,
hogy netán nem mi magunk választottunk. Pedig
- ahogy Jouvet is megfogalmazta - valójában az
történik, hogy a színházi szakember fejében
felhalmozódott mérhetetlen mennyiségű anyag-
ból - darabok, szereplők, eszmék, vagy akár
csak címek - egyszerre lágy erőszakkal kiemel-
kedik valami. És akkora valódi interpretátor, tu-
datos vagy tudatalatti ellenállását legyőzve, alá-
veti magát ennek az erőszaknak anélkül, hogy
választ akarna keresni a miértekre.

Így történt ez Goldoni műve, A terecske ese-
tében is. Csak a próbák vége felé döbbentem rá,
hogy milyen rendkívüli, kivételesen gazdag
darab ez, milyen végtelenül gyengéd szeretet
hatja át a karnevál forgatagából még annak
napjaiban is kirekesztett egyszerű nép iránt, hogy
micsoda kincsesbányája az újtípusú
kapcsolatoknak, a legmélyebb humanizmusnak,
stilisztikailag pedig milyen ritka példája az
írásművészetnek. Vagyis olyan műalkotás,
amelynek feldolgozására most váltam
megfelelően éretté! És ezt a nézőkkel is
közölnöm kellett.
Minden más indok érdektelen. Azért csináljuk

meg A terecskét, mert most éppen erre van
szükségünk, akkor is, ha a darab nem a mi hét-
köznapi gondjainkról, egy jobb világ megterem-
téséért folytatott küzdelmünkről szól. Az egyszerű
emberek világa iránti gyengédsége miatt van rá
szükségünk, mert az ilyen szeretet nélkül min-
denfajta „politikai" szándék kudarcra van ítélve,
bármennyire a nép érdekében kíván is fellépni.
Mert szeretet nélkül a forradalom kizárólag erő-
szakot, rettegést szülhet.

Giorgio Strehler:
Levél A terecske szereplőihez

(...) Szenvedésemet az is súlyosbítja, hogy az
eddigiektől eltérően nem lehetek veletek munka
közben. Ez egyelőre ki van zárva, a „Színház"
túlságosan rosszat tesz nekem. Egyedül lesztek
Carlóval, ő irányítja majd a próbákat, mégpedig
teljes joggal. Ő mindent tud A terecské ről, amit
pedig mégsem tudna, vagy amire nem emlékez-
nék, azt megsúgja a szíve vagy a képzelete. Az

első A terecske-előadást nagyon szerettük. Ter-
mékeny alkotói pillanatokban, szinte magától
született meg. És biztos vagyok abban, hogy a
második sem marad el mögötte. Szeretettel és
bizalommal választottalak ki benneteket - régi-
eket és újakat egyaránt. A sivár olasz színházi
életben egykor oly nagy jelentőségű Piccolo
Teatro, úgymond, nagyöregjeit, hűtársaimat annyi
kalandban és vállalkozásban. És az újakat, akik
talán most lépnek először erre a nyomorúságos,
kicsiny színpadra, amelyen mégis oly sokan
találtak már módot arra, hogy az embereknek
emberi történeteket meséljenek. Ugye tudjátok,

Erkélyjelenet A terecskéből

hogy ez a Színház! ,,Olasz színtársulat" vagytok,
azokhoz hasonlóan, akik akkor éltek, amikor
még megtiszteltetés volt olasz komédiásként jár-
ni Itáliát és a világot. Ma ti vagytok a kivétel. De
vagytok! Nem kell mást tennetek, mint alázato-
san, de büszkén vállalnotok ezt a küldetést. Bol-
dogan át kell adnotok magatokat a színháznak.
Örüljetek, hogy színészek lehettek. Jouvet azt
mondta, nincs ennél magasztosabb feladata vi-
lágon. Nem is tudom. Ez talán túlzás. De lehet,
hogy így van. Valóban öröm életet lehelni egy
színházi „dologba", amit olyan lángész hozott
létre, aki soha nem próbálta megjátszani a zse-
nit, és akinek a tehetségét senki nem ismerte el
komolyan.



A terecske remekmű. És éppen Goldoni 1793.
február 6-án, egy hideg napon, Párizsban bekö-
vetkezett halálának kétszázadik évfordulója al-
kalmából kell új életre kelnie.

Gondoljatok néha arra is, hogy a megemléke-
zés estéjén ennek az immár nem emberléptékű
szürke városnak egyszerre három színházában
megy fel a függöny: az egyikben a Két úr szolgá-
ját a másikban a Chioggiai csetepatét, a harma-
dikban a ti A terecske-előadásotokat láthatják a
nézők. Egy negyedik felújítás, a Nyaralás-trilógia
talán hiányzik a sorból. Azzal együtt a Goldoni-
„univerzum" színe-javát állítottuk volna színpad-

Ablakjelenet a Goldoni-darabból

ra. A dialektális színház egyik csúcsteljesítmé-
nyét, az útnak induló polgári társadalom kaland-
ját. A nép (látszólag) kevésbé jelentős nagy epo-
szát, azét a népét, amelynek a munkán kívül alig
jutott több a kissé gyermeteg G. nehéz együttér-
zésénél és szereteténél; aki bármennyire vá-
gyott rá, nem tartozhatott közéjük. Ahogy ez a
darab is tökéletes hősköltemény a népről, amely
a végtelen tengertől, a széltől és az évszakoktól
is megfosztva, házak gyűrűjébe zárva, a karne-
vál forgatagán kívül, mégis annak hatása alatt éli
a maga ugyancsak nehéz, együttérzéstől és sze-
retettől áthatott életét. Közöttük is van egy G.,
azaz még csak nemis G., hiszen ő nem velencei,
hanem egy másik városból, egyenesen „egy má-

sik világból" érkezett ide, mert szeret itt lenni,
mert kedveli ezt a mindentől elszigetelt életet. De
(G.-hez vagy a Grófhoz hasonlóan) a nápolyi Lo-
vagot sem fogadja be ez a világ, a „másikba"
azonban legalább egy olyan teremtménnyel
együtt tor majd vissza, akit szeret, és aki szereti.
A hölgy szintén örök „idegen" volt itt, noha így
búcsúzik a várostól: „Isten veled, drága
Velence!"

Próbáljátok meg minél mélyebben átélni eze-
ket az eltérő, de valójában oly hasonló helyzete-
ket, és szeressétek a nagyszerű G.-t! A legmél-
tóbban úgy ünnepelhetitek - úgy ünnepelhetjük -
, ha előadjuk, ha a színházi rítus részévé
tesszük.

Ha tehetitek, február 6-án este gyűljetek
össze, ti, akiket joggal neveznek olasz komédiá-
soknak; legyetek együtt, beszélgessetek és sze-
ressétek egymást. Ami a többit illeti: tudom, hogy
becsületes és értő kezekben hagylak titeket. Jó
kezekben. Tudom, jók vagytok ti is, szívetek
tiszta. És valahol itt kezdődik a tehetség.

A terecske második előadása tehát hóborította
és könnyed legyen. Meglátjátok, nem is lesz
olyan fontos azén jelenlétem. Itt-ott talán hiány-
zik majd valami. Talán tovább tudtam volna lépni
(hát igen, továbblépni az elsőhöz képest). Meg
hát sok szeretetet, melegséget kaptatok volna
tőlem. De ismétlem: A terecske mindenekelőtt
olyan lesz, amilyennek a színpadnak ez a nagy
poétája megálmodta.

A hó tragikusnak bizonyult az oroszoknál, a
moszkvai előadáson. Képtelenek voltak elfogad-
ni a hófödte Velencét. Nagyon szerették A te-
recskét de... Tudjátok, hogy egész hihetetlen
dologra jöttem rá akkor: ott soha nem „játsza-
nak"a hóval. A „hógolyózás" csak nálunk, medi-
terrán népeknél ünnep. Náluk nem az.

Velence tényleg kemény teleket élt át, a lagú-
na többször befagyott, hó is gyakran esett. Ezért
mindig is az volt a véleményem, hogy a G.
művei-nek színreviteléinél szokásos semleges
időjárás csak egyetlen szempontból (elvontság)
helyes, egyébként nem az (életszerűtlenné teszi
őket). Éppen ezért úgy gondoltam, hogy azon a
februári napon igenis eshetett hó. Az egész
darab télen játszódik. (A Chioggiai csetepaté
pedig kora ősz-szel, két sirokkó között.) Lehet,
hogy mégis „spórolnunk" kellene a hóval? Úgy
emlékszem, kissé sok volt belőle... Azért is, mert
éppen akkoriban fedeztük fel és rettentően
élveztük a havat, mint új színpadi hatáselemet.
Jobb lenne, ha kevesebb jutna belőle a
színpadra? Vagy mégsem volt olyan sok? Még
a kutat sem fedte be... Lehet, hogy a szereplők
túl sokat üldögéltek a ha-vas földön? Lehet,
hogy nem fáztak eléggé? Talán melegebben
kellett volna felöltözniük az
„öregasszonyoknak", akik - erre ügyeljetek! -
nem is annyira öregek. És a színésznők számára



éppen ez okozhatja a fő, ha nem a legfőbb gon-
dot. Tulajdonképpen elvirágzott, fogatlanka-sü-
ketecske teremtésekről van ugye szó. Csak-
hogy... csakhogy... Mindezek ellenére kell, hogy
tegyen bennük „élet". EI kell hitetniük magukról,
hogy egykori jegyesüket nem ők találták ki. A hi-
deggel, a hóval, a földre ülésekkel kapcsolatban
tehát nem ártana újragondolni egy-két dolgot.
Igazán nem kell sok: egy sállal, egy kendővel,
egy piros orral több...

A Lovag: Giancarlo intelligens, színészi képzelete
szárnyaló, de néha kissé elragadtatja magát, túl
robbanékony; pedig a Lovag lágy, infantilis,
csak a mának élő mediterrán alkat - vagy ki tud-
ja? Nem bűnös, kicsapongó életmódja taszította
nyomorba. Játszott, mindenét elvesztette, még-
pedig úgy... Hát igen, úgy, mint de Sica!... Ami
drága, öreg, nemrégiben elhunyt nagy játéko-
sunk... És bárkitől, bármitől könnyen elcsábul.
Kedvesen mulat, kedvesen udvarol, engedi,
hogy meglopja a nép, amely úgy néz rá, mint
Longhi „rinocéroszára", egy „furcsa" beszédű,
„különös" állatra... És kissé kegyetlen hozzá. De
valahol joggal és nem szándékosan az. Úgy tű-
nik, mindezzel maga a Lovag is tisztában van,
hiszen intelligens.

Gasparina: Giuliában minden, tényleg min-
den megvan ahhoz, hogy nagyszerű Gasparina
legyen. Egyetlen dolgot, az életkort kivéve. De a
színházban ez nem számít. Tudjátok, mit mon-
dott Jouvet próba után egy idős színésznek, aki-

Jelenet a Piccolo Teatro előadásából

nek jóval fiatalabb szerepet kellett eljátszania?
Színész: „Milyen volt, főnök?" Jouvet: „Kitűnő...
Kitűnő... Némi fiatalság hiányzott ugyan, de azt
meg lehet tanulni." Ne legyenek tehát filmes
komplexusaid, Giulia! Ha fiatal akarsz lenni, és
annak kell lenned, mindannyiunknál, az igazi fia-
taloknál is ifjabb vagy. És mennyivel bölcsebb!
Csak a hanghordozásodra ügyelj! A szelídség-
gel gond lehet. Gasparina valóban finom, érzé-

keny teremtés, ugyanakkor azonban energikus
is, akaraterő, kiváncsiság fesziti. Soha nem
olyan, mint egy Csehov-hősnő!

Majdnem elfelejtettem: a nápolyiak. Két ide-
gen van itt, Gianni és Giancarlo. Mind akcentu-
suk, mind életmódjuk valóban idegen. Az öreg
nápolyi csupa tűz és elevenség. A másik álma-
tag, meg van győződve arról, hogy az élet úgyis
elmúlik, és hogy tulajdonképpen semmi nem
számít. Az öreg amolyan tudósféle, sok-sok
könyve van. De nem engedik, hogy tanulmá-
nyozza őket. Miután felfedezi, hogy hatalmas ösz-
szeget nyert a lottón, Nápolyból Velencébe köl-
tözik. Valójában azért akar minél távolabb kerülni
onnan, mert újabb nagy nyereményben remény-
kedik, s növelni akarja a valószínűségét. Folyton

az Álmoskönyvet, a Kabalát bújja, a szisztémát
tanulmányozza.

Milyen zseniális ez a G.! Mert mindez csak a
darab végén derül ki. A színész persze már kez-
dettől tudja. Erre talán nem sikerült kellő figyel-

met fordítanom. A fiatalember, aki már nem is
annyira fiatal, lágy lejtésű, lassú, de korántsem
erőtlen dialektusban beszél. A többiek nem iga-
zán értik. Ő sem érti jól a többieket. De meg akar-
ja érteni őket. G. másik zseniális telitalálata: ez
Itália legfőbb sajátossága!

Legyen minden életszerű: egyidejűleg keserű
és édes, vidám és szomorú! Minden és mindenki
ellenében életöröm hassa át az egészet! Ennek a
három előadásnak az a tanulsága, hogy az élet
valójában egy és megismételhetetlen, meglepő
és csodálatos dolog. Nagyon nehéz időket élünk,
amikor - mint B. B. mondta - a fákról énekelni
bűn. Olyan időket, amikor élni, létezni, szeretni
már önmagában is bűn. A Színház bűvös körén
belül kell megteremtenünk azt az életet, amilyen
körülöttünk már nem létezik. Mintegy példaként.
Egy jobb világ jelképeként. Én nem lehetek kö-
zöttetek. Mégis ott leszek. Jobbik énemből vele-
tek lesz valami, talán a szívetekben, és egész
biztosan az emlékezetetekben. E távol-közelről
figyellek benneteket szívem teljes szeretetével
és bizalmával. Ne érezzetek lelkiismeret-furda-
lást, amiért nélkülem hozzátok létre A terecskét.
Hiszen nem G.-t vagy engem kell megvalósíta-
notok, még csak nem is A terecskét. Ti SZÍNHÁ-
ZAT csináltok, és ez mindannyiunknál, még a
szerzőknél is fontosabb.

A régi, szívszorító szeretettel ölel mindannyio-
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