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S Z Á N T Ó J U D I T

VALAMIRŐL MINDIG LE KELL MONDANI
BESZÉLGETÉS GIORGIO STREHLERREL

A folyóirat, melyet mesterségem címere gya-

ánt magammal hoztam, e számában Brechttel

oglalkozik. „Brechtet a falhoz?" - kérdezi az
gyik cikkben az angol Michael Billington. Ön
recht-tanítványnak vallja magát; azzal büsz-

élkedhet, hogy Háromgarasos opera-
endezését a mester így nyugtázta: „Ön

ásodszor alkotta meg művemet." Ez 1956-

an volt. Ma, harmincöt évvel később - állítsuk-
Brechtet a fal-hoz?
 Brechtnek soha nem volt könnyű a

orsa. Kétségbeesetten halt meg; élete utolsó
veiben teljesen elszigetelődött. Az NDK-ban
erde szemmel nézték, a Szovjetunióban
allani sem akartak róla. Még mi, a tanítványai

s dogmatikusabbak voltunk akkoriban őnála. Ő
gyanis örök kételkedő volt; szenvedélyes
írálója az ortodox, antidialektikus
arxizmusnak. És mégis: halála után rosszul

anonizálták, rásütötték a sztálinizmus
alnokának bélyegét. Ez tragédia, amely
indmáig hat. De ő, ha életében ebbe bele is

alt, halálában túl fogja élni ezt. Megmarad
elő-le az író. Tandrámáinak nyers és keserű

fjonti marxizmusa elavulhat, de későbbi
rámáiból három-négy örökéletű. Itt van például
szecsuáni jólélek, az ember kettős lényéről, a

enne élő jó és rossz dialektikájáról, vagy a
alilei, az értelmiség felelősségéről. Mindez
ktuálisabb, mint valaha. Ez az, ami számít.
 Önnek szándékában van újabb Brecht-
űveket rendezni?
 Régóta foglalkoztat a Gömbfejűek és

súcsfejűek. Tudom, kevéssé ismert mű, nem is
úl jóhírű. De amiről szól: a tolerancia kérdése, a
aji gyűlölet - sajnos szintén égetően időszerű.
alójában azt hiszem, Brecht helyzete egyre
edvezőbb lesz. Műveinek immár nincs provo-
atív éle, a politikai üzenet helyett a művészi és
mberi tartalmak kerülhetnek előtérbe.
 Ön eddig is többször hivatkozott a

ialektikára. Köztudott, hogy tagja az Olasz
zocialista Pártnak, mindig következetesen
aloldalinak, sőt marxistának vallotta magát.
okszor hivatkozik Lukács Györgyre is, akire
anapság nálunk nemigen szokás hivatkozni.
ogyan éli meg baloldaliként, művészként,

aloldali művészként a baloldali eszmék
itelvesztését, legalábbis itt, Európa keleti
elében?
 Igyekszem filozofikusan megélni. Az új

elet-európai demokráciák összeomlásból,

romokon születtek. Ami most itt, önöknél
tapasztalható, az reakció a múltra, a diktatúrára,
a szocialista gondolat eltorzítására, a
kiüresedett jelszavakra. Ilyenkor a dolgok
mindig az ellenkezőjük-be csapnak át, ami
természetes, emberi válasz, mégsem vagyok
boldog, ha látom, hogy a fürdő-vízzel a gyereket
is kiöntik. Úgy érzem, egyelőre nem tesznek
különbséget a haladó eszmék és egy hamis
gyakorlat, Rosa Luxemburg és valamilyen
sztalinista dogmatikus között. Amiben én
hiszek, annak semmi köze ahhoz, amit a
Szovjetunióban szocializmus címen műveltek.
Lukáccsal sem értek mindenben egyet, de
mélyen fájlalnám, ha tévedései miatt esztétikai
leckéit is elvetnék.

Igen, én hiszek a dialektikában, de a dialekti-
kához bátorság kell. Szerintem az igazi demok-
rácia lehetőséget teremt a kemény, az ellent-

Giorgio Strehler

mondásokat is feltáró dialógusra. Akkor derül-
het ki, hogy az igazság soha nem kizárólagosan
az egyik félé. Persze ennek belátása nem megy
egyik napról a másikra. Idő kell ahhoz is, hogy
rájöjjenek: a demokrácia lényege nem az áruk
fel-halmozása, és nem a vásárlóerő a legfőbb
emberi érték. Mi több: a szabadság sem azonos
a szavazójoggal. Nem a szavazás lehetősége a
döntő a demokráciában, hanem a választásé, és
itt nem a politikai pártok közötti választásra gon-
dolok, hanem arra, hogy magunk dönthessük el:
milyen életet akarunk a magunk és gyermekeink
számára, miképpen akarjuk kiteljesíteni
egyéniségünket. Látszatdemokráciával nem
szabad be-érni. A demokrácia nemcsak a
választófülkék, ha-nem elsősorban az emberi
szívek demokráciája.

- Ha eszményei megvalósulására gondol--
Optimista?
 Nagyon hosszú távon. Rövid távon

pesszimista vagyok. Úgy is fogalmazhatnék: a
szívemmel optimista vagyok, az eszemmel
sokkal kevésbé.

- Beszéljünk a színházról. Ön többször kifej-
tette, hogy a szubvencionált állandó színház az

eszménye. Most is fenntartja ezt?
 A dolog nem ilyen egyértelmű. Magam

szubvencionált színházban szeretek dolgozni,
de minden országnak komplex színházi rend-

nagy olasz rendező egy napra - pontosabban egy szombat estétől hétfő reggelig -
udapesten járt. Amikor vasárnap kora este leültünk a szálloda halljában, mögötte volt
gy egész napos tanácskozás (az Európai Színházak Szövetsége, melynek ő az elnöke,
rtotta soros ülését), valamint két tévéinterjú - előtte pedig a Platonov megtekintése a
atona József Színházban.
az, ez a tudat csak engem feszélyezett. Giorgio Strehler, aki augusztusban lesz het-

enesztendős, csúcsformában volt. Délceg, jóképű, elegáns, fiatalos, úgy látszott:
zínházról mindig szívesen beszél. Dehát ettől az idő nem lett több.



szerre van szüksége, amely mindenfajta igényt
ki tud elégíteni. Ezen belül feltétlenül szükség
van néhány szubvencionált színházra, amely
nem függ üzleti szempontoktól, amely éppúgy
közszolgáltatásként működik, minta múzeumok
vagy a könyvtárak; hogy hány ilyen színházra
van szükség, az országonként változik.

Persze vigyázni kell: a szubvencionált színhá-
zat az anyagi biztonság nem térítheti el attól,
hogy közönséget gyűjtsön, amellyel együtt él, s
amely együttél vele - e téren úgy kell működnie,
mintha ettől függne a fennmaradása. Ha én mi-
niszter lennék- amitől mentsen Isten -, a szub-
vencionált színházakkal kapcsolatban két dolog-
ra figyelnék. Az egyik, hogy ne legyenek üresek,
mert hiába tartják jónak maguk az alkotók, amit
csinálnak, ha a közönségnek nem kell, nem so-
kat ér. A másik, hogy ne legyen mindig, minden-
nel sikerük, mert az is gyanús; félő hogy túl nagy
árat fizetnek érte. A közönséget boldoggá kell
tenni, de nevelni is kell. Aki először megy hang-
versenyre, aligha képes befogadni egy Mozart-
szimfóniát.

- Peter Brook szerint a legnagyszerűbb

színházsemőrizheti csúcsformáját hét évnél tovább.
Ön negyvennégy éve álla Piccolo Teatro élén, s
a Piccolo négy és fél évtizede Európa egyik

vezető színháza. Mivel magyarázza ezt a
rendhagyójelenséget?
 Hát ezt Peter Brook se gondolja komolyan

- elvégre ő sem hagyta ott a Bouffes du Nord-t
hét év után! Változni, változtatni persze, hogy
kell; én ma már első színészeim gyermekeit és
unokáit rendezem Milánóban, jóformán az egész
színház kicserélődött; egymagam vagyok a régi-
ekből.

 És ön ugyanaz maradt?
 Igenis meg nemis. Napról napra változom,

de alapvető hiteimet megőriztem.
 Hogyan áll a Faust-project, amelyről ko-

rábban már beszámoltunk lapunkban?
- Áprilisban mutatjuk be a második részt. Az

alcím most is az lesz: Töredékek. Áprilisra el-
mondhatjuk: a teljes mű tizenkétezer-száztizen-
egy sorából hatezer-négyszáz már elhangzott
színpadunkon.
 Sor kerül a többire is?
 Ha lesz hozzá pénz meg erő. Én

mindenesetre szeretném. Tudja, a bemutatott
fragmentumokból egyetlen sort sem húztunk -
teljes részeket hagytunk el, időnként akár ezer
sort is; például a Faust 1.-ből éppen a
Walpurgis-éjt! Mintha nagyformátumú képeket
állítanánk ki, amelyeken egyes helyek üresen
maradnak; ezeket a „lyukakat" majd később
tömjük be, s akkor persze a környezetük lesz
halványabb. Az emberi lét enciklopédiájáról van
szó, amit nem lehet egyszerre sem előadni, sem
megemészteni. Ha majd sikerülne az egészet
színre vinnünk, azt szeretném, ha a nézők jó
része valamennyi

Barbara Sukowa, a Háromgarasos opera
Pollyja (Giorgio Strehler rendezésében)
(Piccolo Teatro, 1986)

„töredéket" látta volna, hogy viszonylag teljes
képet kapjanak.
 Tartja magát 1989-es, a Fidelio megrende-

zése után tett fogadalmához, miszerint nem ren-

dez több operát?
 Egyelőre igen. A mai barbár feltételek kö-

zött az operában nem tudom megvalósítani mű-
vészi elképzeléseimet, nem tudom garantálni a
megfelelő emberi-művészi színvonalat. Márpedig
a közönséget nem akarom becsapni, sem úgy,
hogy elsőrangú erőkkel összecsapott elő-adást
nyújtok, sem úgy, hogy bár megfelelő fel-
készülési idő után, de középszerű művészeket
állítok eléjük, akik sem hangban, sem játékban
nem képesek kiemelkedő teljesítményre.

- Eszerint több ideje marad a prózai szinházra.

Milyen tervek foglalkoztatják a Faust -cikluson

kívül?
 Nemrég állítottam színre Eduardo de Filip-

pótól A nagymágiát; úgy tűnik, ez az előadás Bu-
dapesten is vendégszerepel majd. A jövőre néz-
ve konkrét címet egyelőre nem tudok mondani,
hiszen rengeteg a munkám. A Faust ciklust
nemcsak rendezem, de játszom a címszerepet
is, amellett tanítok a Piccolóhoz tartozó színiisko-
lában - éppen négy napja indítottam új színész-
osztályt, tizennyolc hallgatóval -, és amellett
szenátor is vagyok, aktívan foglalkozom kulturá-
lis politikával, mert hiszek abban, hogy az em-
bernek mások problémáival is foglalkoznia kell,
persze csakis azon a területen, amelyen ottho-
nos.
 Vannak még darabálmai?
 Vannak - de ki tudja, teljesülnek-e. Múlik

az idő, az ember megáll a könyvespolc előtt, lát-
ja, mennyi mindent nem olvasott el, s egyre job-
ban retteg, hogy már nemis kerül rá sor. Például :
nyolc Shakespeare-darabot rendeztem. A
Hamlet azonban nem volt köztük.

 Vajon miért?
 Mert akkor talán a Lear maradt volna el.

Valamiről mindig le kell mondani.
 Nekem például most mindarról, amit még

kérdezni, tudni szerettem volna. Elnézést kérek:
máris elkésett a Platonovról.
 Nem az első előadás, amelyről életem so-

rán elkéstem. De ezt valóban sajnálom. Nagy hí-
ve vagyok Gábor (=Zsámbéki), Ascher, Caba
(=Antal) és a többiek munkájának. A Piccolo se
nagy színház, a maga hétszáz férőhelyével, de
csak bámulni tudom azokat a csodákat, amelyek
ebben a nyomorúságos épületben születnek. A
nyelvi elszigeteltség persze nagy hátrány; de a
Katona kivívta, hogy egész Európában megis-
merjék. Boldog vagyok, hogy ebben nekem is le-
hetett valami részem.


