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öbb mint két esztendeje - színházi
idő-ben mérve harmadik évada --
annak, hogy közelről figyelhetem a

milánói Piccolo Teatrót s benne a
Mester, Giorgio Strehler munkáját. A

zínházat, amely az
urópai legnagyobbak egyike, s a rendezőét, aki

gyszerre alapító és színházszervező, rendező

s tanár, ha kell, író ésszínészs mindez együtt: a

alósággal együtt élő, a valóságban élő
űvészember. Aki hetvenhárom évét
eghazudtoló hévvel élés dolgozik szín-
ázban, bírálja a társadalmat, a politikát

s a politikusokat. S persze emlékezik az
lmúlt időkre is.

- Hét évtizede már, kimondani is
éptelenség, hogy néhány esztendőre
udapestre vetett a sors. Persze csak a
saládi krónikákból emlékszem arra az

dőre. Hegedűművész édesanyám vitt
agával, aki akkortájt Hubay Jenőnél ta-
ult. Három évig tartott a „kirándulás",
ajd visszatértünk szülővárosomba, Tri-

sztbe. Nagyapám az opera igazgatója,
armestere és kürtöse volt. Osztrák szár-
azású apám halála után egy időre apám

elyett apám lett, mígnem az ő el-távozása
tán nagyanyám és anyám úgy döntött,
ilánóba költözünk. Tízéves voltam. Azóta

isebb-nagyobb megszakításokkal ez a
áros a „hazám". Pedig Trieszt máig úgy él
mlékeimben mint az igazi otthon. De
ohasem adatott meg, hogy
isszatérhessek. A háború és az el-lenállási
ozgalom Svájcba vitt, s onnan az utam
ilánóba hozott vissza. Immár

egyvennyolc éve annak is, hogy Paolo
rassival megalapítottuk a Piccolo Teat-

ót, amelynek csak rövid időre mondtam
úcsút a hatvanas évek legvégén, hogy
ztán megértve, itta helyem, visszatérjek
lig három év után.

- Különös cezúraként fogható föl, hogy

967-ben A hegyek Óriásaival búcsúzott

ilánótól. Pirandello drámájának fölújítása
z elmúlt esztendőben némileg ugyanazt

hatást keltette, amit egykor: mintha

úcsúzott volna Milánótól, a várostól,
zínházától.

- Annak idején Paolo Grassival mi
oztuk létre Olaszországban az első

„teatro stabilét", tehát állandó színházat. A stagi-
onék, az alkalmakra szerveződött utazótársula-
tok környezetében ez nagy kihívást jelentett,
amelyre, úgy gondoltuk, helyesen feleltünk. Új
helyzetbe kerültünk, és új helyzetet teremtet-

tünk. De akkoriban egyre inkább azt kellett érez-
nünk, hogy a helyi közigazgatási szervek példá-
nak tekintik a színházat, mégpedig a politika pél-
dájának. A hatalomban sokan úgy gondolták,
hogy a színház nem más, mint valamiféle „köz-
szolgáltatás", olyasmi, mint a villamos vagy az
élelmiszer-ellátás. Annyira kell támogatni, mint
azokat, s épp annyit kell elvárni tőle, mint azoktól.
A hatalom teljesen érdektelenné vált a kultúra
iránt, s ez volt az a pillanat, amikor úgy éreztem,
miként A hegyek óriásainak színészei: szá-
momra is véget ért valami. Az Óriásokkal nem tu-
dok tovább harcolni. Abban az egykori előadás-
ban a vasfüggöny zúzta szét a színészek szeke-
rét. S a szekérrel együtt elpusztultak az álmok is.

- Ugyanez az érzés, az álmok, a művészet
pusztulása fölötti fájdalom zengett föl A hegyek

Óriásai nak színpadáról az elmúlt évad-

ban is, amikor Andrea Jonasson fősze-
replésével újra színre vitte ezt a „művé-

szetmítoszt". És a kérdés most is ugyan-

az volt: vajon van-e esélye még a művé-
szetnek? Pirandello nem hitt benne. Fe-
lelete a félelem kiáltása volt.

- A politikai viharok dúlta Itáliában, akár
tetszik a hatalomnak, akár nem, meg kell
mutatni a Művészet küzdelmét. Magam
nem feltétlenül szeretem azt a színházat,
amely erőszakkal a minden-napokról akar
beszélni, de A hegyek óriásainak éppen
most van újra aktualitása, amikor a
pénzemberek és a politikusok nem
hajlandók megérteni a költészetet, amikor
becsukják fülüket, lehunyják szemüket: ne
is hallják, ne is lássák, miről be-szélünk.'
Mert az Óriások igenis köztünk vannak,
együtt élünk velük, együtt kell élnünk velük,
s ha nem vigyázunk, elhatalmasodnak
fölöttünk.

- Több mint két esztendeje már, hogy

1992 őszén, épp az Európai Szín-házak
Uniójának első fesztiválja idején, mintha

Csak időzítve lett volna a támadás - láttunk
már nem egy hasonlót az utóbbi időben

Itáliában -, a napilapokban megjelentek az
első cikkek, miszerint a milánói ügyészség
Giorgio Strehlert is igyekszik belekeverni a
Tangentopolinak nevezett
csúszópénzbotrányba. Akkor-tájt Strehler

nyílt levélben „fasisztázta le" Itáliát, s
azzal fenyegetőzött, örökre búcsút mond
hazájának.

- Aztán persze maradtam. Rá kellett
jönnöm: a távozás nem old meg semmit.
Nem lehet kitérni a világ dolgai elől. S nem
lehet kitérni egy rendszer össze-omlása
elől sem. Lehet beszélni gazda-sági
visszaélésekről, politikai átrende-
ződésekről, de a művész nem hátrálhat

RÓNA K A T A L I N

ÉVEDÉS VOLT A BÚCSÚ
BESZÉLGETÉ S GIORGIO

Giorgio Strehler
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Én nem szeretem a „politikai színház" meghatá-

rozást. Mégis tudom, hogy a színház, a művé-

szet nem lehet nem politikus. A „politikus" szót

azonban nem pártpolitikai tekintetben haszná-

lom, hanem abban az értelemben, hogy a szín-

ház nem fordíthat hátat a mindennapi életnek.

Tehát kötődik a valósághoz, kötődik az emberi

élethez, kötődik az emberekhez, akik nézik, a

környezethez, amelyben létezik.
Világéletemben liberál-szocialistának vallot-

tam magam, és ezen nem is kívánok változtatni.

Úgy gondolom, ez a liberális vonulat mindig jelen

volt a társadalomban, de mindig kisebbségbe

szorult. A liberál-szocializmus, az én nézeteim

szerint, csak szabadságban képes létezni, de a

szabadságot sohasem tekinti formalitásnak, a

demokrácia külsőségekben megnyilvánuló alak-

jának. Az én számomra nem elegendő, hogy el-

menjek szavazni, s többé ne törődjek országom,

az emberek dolgaival.

 Mégsem a búcsúé tehát az utolsó szó. Az

csak a hirtelen harag, a sértettség megnyilatko-
zása volt. Ahogy Gasparina A terecske végén
Velencétől búcsúzott, az sem Strehler búcsúja
volt a Piccolótól. Sokkal inkább Az óriások fi-
gyelmeztetése az érvényes.

 A búcsú föllobanás volt, de talán volt értel-

me a figyelmeztetésnek is. Mintha itt Milánóban

is jobban megértették volna: nem hagyhatják

cserben színházukat, nem engedhetik, hogy amit

fölépítettünk, elpusztuljon. Talán ennek volt

köszönhető, hogy miután az Európai Színházak

Uniójának első két találkozóját megrendeztük

Düsseldorfban és Budapesten, harmadikként

végre Milánó is fölajánlkozott. A város vezetése

komoly segítséget és támogatást adott a fesztivál

megszervezéséhez, és biztosította a színhe-

lyeket. S úgy gondolom, nemcsak segített, de

meg is értette: Milánónak valóban szüksége volt

erre a nemzetközi rendezvényre. Mi valamennyi-

en - tíz ország tizenhárom színházának művé-

szei, rendezők, színészek, tervezők, technikai

munkatársak - arra szövetkeztünk, hogy föltét-

lenül visszaszerezzük az igazi értékeket, s valódi

tartalmat adjunk a művészetnek.

 Olaszul beszél, majd hirtelen németre

vált, belekever egy kis franciát. Nem tagadja meg
ön-magát a származását, a világot, ahonnan
érkezett. Igen, ez Közép-Európa, ahol az apa
oszt-rák, az anyai nagyapa délszláv, a
nagymama francia. S utóbb a feleség, a

sugárzó tehetségű német színésznő férje
mellett vált az olasz szín-pad nagyságává.
Nincs tehát semmi csoda abban, hogy „atyja"

lett az Európa Színháznak, hogy
színiiskolájában a három kurzust három nagy
személyiség emlékének szenteli. Az első évet
Jacques Copeau-nak, a másodikat Eleonora
Dusénak, a harmadikat Sztanyiszlavszkijnak
ajánlja.

- Én azt tanítom, a színház szenvedély, s aki
ezt a szenvedélyt egy pillanatra is félre tudja ten-
ni, mondjon búcsút a pályának is. Annak nem
való a színház. Mert bármi történik, nekünk elég
bá-tornak kell lennünk ahhoz, hogy mindig jelen
legyünk, hogy a színházban kifejezzük
létezésünket. Ez nem hősiesség, nem fölösleges
virtuskodás. Csak egyszerű művészi
fegyelmezettség, amelynek segítségével együtt
meg tudjuk valósí-tani azt, amire szövetkeztünk.
De csakis együtt, és nem egymás ellenére. És
közös nyelven kell

Pamela Villoresi és Laura Marinoni
A rabszolgák szigetében
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beszélnünk, legyen bármi is az anyanyelvünk.
Meg kell értenünk egymást, és beszélnünk kell
egymással. Valójában ez az Európa Színház lé-
nyege is.

 És persze a színháznak beszélnie kell kö-
zönségéhez, beszélnie kell a közönség nyelvén.
Átvitten és a szó szoros értelmében. Strehler an-
nak előtte sohasem járult hozzá - így volt ez ta-
valy a Katona József Színház milánói vendégjá-
tékán is -, hogy az előadások tolmácsberende-
zésen keresztül jussanak el a nézőkhöz. Mégis
most, az Európai Színházak Uniójának találko-
zóján minden produkciót olasz nyelvre fordítot-
tak, s aki akarta, így hallgathatta végig a német,
francia, angol, magyar, lengyel, román, orosz,
spanyol, svéd előadásokat. S hogy ez jó-e vagy
rossz, végig vitatott kérdés maradt.

 Szívem szerint most is tiltanám a
szinkron-fordítást. Sok évtizedes tapasztalatom
azt mutatja, a néző többet veszít a
művészetből, mint amennyit nyer a szavak
értelmén. Néhány esztendeje Moszkvában
jártam, ahol ragaszkodtak a szinkronfordításhoz.
Figyeltem a közönséget. Az első felvonás alatt
még mindenki a fején tartotta a fülhallgatót.
Aztán egyre többen tették le; bizonyára zavarta
őket a tolmács folyamatos duruzsolása.
Tréfásan szólva az állandó „fülbe-súgás".
Rájöttek, a játék úgy megy előre, hogyha a
szavak közvetlen értelmét nemis, de a történet
menetét jól értik. A játékból. Hisz azért színház a
színház. És egyébként is, miért ne lehetne akár
előre elolvasni a darabot, s úgy érkezni a szín-
házba? Most mégis hozzájárultam a szinkron-
fordításhoz, mert meggyőztek, hogy Olaszor-
szágban nem lehet megtölteni az olasz színhá-
zakat, ha a nézők nem értik a szöveget. Kényte-
len voltam beadni a derekamat, de ez csak meg-
erősített abban, hogy azt kívánjam: legyen ér-
tőbb, pártfogóbb közönsége a színháznak.

 Giorgio Strehler színháza különös
paradoxonra épül. Senki sem vitatja, egész
munkássága ezt igazolja, hogy színháza
rendezői színház, a szó legjobb értelmében.
Ugyanakkor kevés olyan színház van, ahol ilyen
jelentős szerep jut-na a színészi játéknak, ahol
ennyire tisztán, határozottan kidolgozottak az
alakok, ahol mindenki, mindig pontosan a helyén
van, ahol ennyire is-meretlen a fölösleges
gesztus, ahol a technika mindenekfölött a játék
egészét szolgálja. Tehát egyfelől a főszereplő a
rendező, másfelől viszont ő maga egy pillanatra
sem feledkezik meg színészeiről, azok egy-két
kivétellel - gondolok Marcello Morettira és
Ferruccio Solerira Arlecchinóként vagy Andrea
Jonassonra a Jó embert keresünkben és A
hegyek Óriásaiban - mindannyian csak az
együttesért létezhetnek, s úgy remekelhetnek a
színen.

 A színház együttes játék, amelyben min-
denkinek megvan a jól kijelölt, pontos helye. Én
csak abban a rendezőben hiszek, aki színész-

ként kezdte pályáját, tehát maga is pontosan
tudja, mi a színészet, hogyan kell élni-létezni a
színpadon, mit jelent estéről estére kiállni a né-
zők elé, más-más arcot, maszkot, alakot és fő-
ként személyiséget ölteni, s elhitetni, hogy az
vagyok, akinek látnak. Nem hiszek abban, hogy
kívülről meg lehet teremteni alakokat,
helyzeteket, hogy a magát Istennek képzelő
rendező leül a szövegkönyvvel, és egyedül
megtalálja az üdvözítő megoldást. Végig kell járni
az utat, el kell tud-ni játszania szerepet -
valamennyit -, és tudomásul kell venni, mi a
különbség az alkotás és az interpretáció között.
Valójában a színész is és a rendező is
interpretál. A drámát nem ők írják, de meg kell
találniuk a módját, végigjárva az ismeretszerzés
kemény és fájdalmas útját, hogy a lehető
legjobban adják elő; hogy a klasszikus mű-
vekben is fölfedezzék a magukhoz, a hozzánk
leginkább szóló megoldást. S mert az ismeret-
szerzés, a fölfedezés rejtelmes út, vissza-vissza
kell térni egy-egy fontosabb műhöz. Nem hiszek
abban, hogy ne lehetne újra és újra fölfedezni
bennük valami olyasmit, amit addig még nem ta-
láltunk meg, s amit érdemes lenne megmutatni a
közönségnek.
 Íme, a magyarázat, miért tér vissza

Giorgio Strehler időről időre szíve
választottjaihoz: Goldonihoz, Pirandellóhoz,
Brechthez. A fölújításokkal vállalva a nemegyszer
elhangzó gúnyos vádat is: már megint ugyanaz...
csak önmagát ismétli...
 Az említettek valamennyien olyan színpadi

alkotók, akikhez érdemes, sőt, úgy gondolom,
kötelező „visszajárni". Amit ők tudtak a színház-
ról, az emberről, az életről, az korok fölött is érvé-
nyes. S ez az oka, hogy időről időre visszatérek
hozzájuk, különösen Goldonihoz. Az az életteli
vidámság, s a mögötte rejlő sok keserű tapaszta-
lat, az az emberség és vitalitás, az a szeretni va-
lóan bájos gúnyolódás, amellyel korára pillantott,
számomra különösen fontossá teszi, s abban is
biztos vagyok, hogy darabjait mindig műsoron
kell tartani. Ezért szerepel terveim - és fájdal-
mas ezt mondani, hogy még mindig csak a terve-
im - között, hogy egyszer végre színpadra vi-
szem az Emlékiratait. Tíz darabját rendeztem. Mi
ez a kétszázhoz képest! És az Emlékiratok, saj-
nos, még mindig váratnak magukra. Lassan ne-
gyedszázada annak, hogy 1970-ben a televízió
számára hétrészes életrajzi sorozat forgató-
könyvét írtam meg. Végül is a forgatás elmaradt,
a kéziratot elnyelte az íróasztalom mélye. Aztán
két évvel ezelőtt, a Goldoni-bicentenárium köze-
ledtével újra elővettem az Emlékiratokat, és egy-
re világosabbá vált előttem, hogy csakis szín-
házban van a helye, hiszen olyan ember írta, aki
egész életét a színháznak áldozta. Színházi em-
ber volt, akárcsak én. Ezért is érzem olyan közel
magamhoz, ezért is lenne fontos, hogy még
megrendezhessem a memoárokat. Két estén át
szólnának a vallomások: az első Goldoni if

júságát idézné, a második a középkorú és az
idős írót. Narrátor, maga Goldoni mesélné a tör-
ténetet, s a játék során megelevenednének a
kétszáz év előtti események, az író, a kor és ter-
mészetesen a színház szemszögéből. A Goldo-
ni-év nem adott alkalmat arra, hogy színházi vá-
gyam megelevenedjék. Az anyagi problémák, a
Piccolo elleni, s épp akkor tetőző politikai-gazda-
sági támadások megakadályoztak ebben. A
mondvacsinált botrány be akarta piszkítani a
színházat. Nem sikerült. Hiszek benne, hogy ad-
dig nem kell búcsút mondanom pályámnak, amíg
ez az álmom nem teljesedik.
 Az idei szezon első Strehler-premierje,

egyben a fesztivál olasz bemutatkozása még-
sem Goldoni-darab volt; a Piccolo Marivaux A
rabszolgák szigete című játékával állt a közön-
ség elé. A premiert megelőzve Marivaux utópiája
címmel egész estét betöltő elő játékot is rendez-
tek: A rabszolgák szigetéből, Az értelem szigeté
ből és A gyarmatból összeállított montázs iro-
dalmi, színházi, társadalomtudományi magyará-
zatokkal kísérve ,,oktatta" a nagyérdeműt Mari-
vaux-ra. Nem bízva a meglévő ismeretekben,
vagy éppen bízva a tanulni vágyókban.
 Azon a hosszú úton, amelyet rendezéseim

során bejártam, mindig nagyon közel éreztem
magam Marivaux-hoz. Amikor A vihart rendez-
tem, aztán amikor viszontagságos találkozásom
volt Corneille lllusion comique-jával, utóbb Gol-
donit kutatva, egyre inkább úgy gondoltam, meg
kell mutatnom Marivaux utópiáját is. Beszélnem
kell a csalódásokról, a tolerancia hiányáról, az
egész utópisztikus világról, amelyet az író elkép-
zelt. Ahogy fényes elméjével és humanizmusával
megteremtette a maga furcsa világát játék és dia-
lektika határán; az urak világát, az arrogancia
uralmát, és azt a társadalmat, amelyben győze-
delmeskedik a szerelem, ahol a szolgák alakokat
változtatnak és képesek ellentmondani. S persze
azt a társadalmat, amelyben Marivaux színháza
szerint nem áll középpontban a kritika és a követe-
lés, de mégiscsak jelen van minden pillanatában,
minden mozzanatában. Ahol a férfiak és a nők vé-
gül is képesek megvalósítani a Szerelem és az
Igazság világát, melyben sohasem reményked-

tek. S meglehet, a végére az urak is megértenek
valamit a szolgák szavából, tán egy kicsit köze-
lebb kerülnek hozzájuk, talán meglegyinti őket is a
humanizmus lehelete. Talán. Ha így lenne...
 A fesztivál végetért. A milánói közönséget,

bizton mondható, megnyerte a találkozó.
 Úgy gondolom, igen. Az oly sokat ostoro-

zott milánóiak, azt hiszem, most valamit végre
megértettek munkánkból. Ezzel együtt, az ün-
nep véget ért, a hétköznapokban kell előrelép-
nünk. Mert a színház megállíthatatlan folyama-
tosság. Mindennapi kísérletezés, örök újrakez-
dés. Az ünnepeknek persze lehet örülni, de meg-
pihenni sosincs idő.


