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a szellemben dolgozott. A legapróbb technikai
részletre is odafigyelt.
 Hasonlóképpen bánta zenével is?
 Igen, a zene is ilyen hangulatteremtő elem

volt, bár Strehler előadásaiban sohasem volt sok
zene. A zene, ha használta, nála mindig a szöveg
részévé vált. Inkább az egyszerűbb hangok ere-
jére gondolok. A legegyszerűbb zajokra például.
Használta a próbákon a zajokat, mert ki tudja, mi
mindent tudnak előcsalogatni a színészekből. A
zene a harmónia miatt fontos. Ez az elszánt tö-
rekvése a harmóniára talán abból adódott, hogy
fiatal korában karmesternek készült. A színek is
pontos ritmus szerint váltakoztak. A szöveg rit-
musa is a harmónia része volt. A színészeket is
eszerint mozgatta. Mindegyik Strehler-előadás
pontosan lekottázható, partitúraszerű. Fantaszti-
kus, ahogy ez a zaklatott életű ember a
müvészet-ben, a színházban megtalálta a
harmóniát.
 Ha a külső elemek már a próbák kezdetén

készen voltak, a próbák alatt mennyit változott a
színpadkép?

- Rengeteget és az utolsó pillanatig. Méghoz-
zá egészen különleges módon. Peter Brook meg-
tölti tárgyakkal a teret. Strehler nem. A Cseresz-
nyéskert első díszletterve például iszonyatosan
bonyolult volt. „Tegyük egy kicsit emberköze-
libbé" - mondta Strehler. Éjjel kettőkor mondta.
Fogta magát, és mindent eltávolított a színpad-
ról. Az összes funkciótlan széket, deszkát,
fűrészport, mindent. Talán ez a legfontosabb,
amit

Strehlertől tanultam: hogy tudni kell elvenni a
színpadról. Hogy elvenni kell, és nem odatenni.
Hihetetlenül fontos volt számára a látvány, hatal-
mas szerephez jutott a színpadkép. Óriási ener-
giával látott a kivitelezéshez, és ennek többnyire
az lett az eredménye, hogy lecsupaszította a
színpadot. Igy született a Lear király és A vihar
üres tere is. Azt vallotta, hogy csak úgy juthatunk
el a tökéletes, az igaz színpadi megoldásokhoz,
ha funkciót kap minden színpadi tárgy. Ez fonto-
sabb szempont, mint az esztétikai. Ami csak dísz,
az nem kell. Mert a szavak csak ilyen környezet-
ben jelentik azt, amit jelenteniük kell. Csak így
kezd el ragyogni, szikrázni a szöveg.

iorgio Strehler halálával lezárult egy kor-
szak. Egy hosszú, szerelmetes kurzus.
Összement a színház nagy színpada. Az
életrajza? Rendkívüli ötven év kevés
intermezzóval, néhány
kényszerpihenővel, sok rendkívüli

előadással, néhány felejthetetlen modorossággal,
elvarázsolt és olykor önmagukat felülmúló színész
alattvalókkal. Az egyébként megkerülhe-

- Lehet-e, kell-e folytatni Strehler örökségét?
- Nekünk, Strehler-tanítványoknak, Strehler

egykori munkatársainak óriási a felelősségünk
abban, hogy folytassuk, amit elkezdett. Es nem
elég folytatnunk: méltóképp kell tovább vinnünk
a szellemiségét, a művészszínház-eszményt.
Most úgy érzem, hogy képesek leszünk rá, bár
egyelőre az olasz rendezők között nem látok
senki hozzá foghatót. Nem nőtt fel a nyomában
egy erőteljes fiatal rendezőnemzedék. Mindenki
számára példakép, de nem teremtett iskolát.
Amit csinált, az megismételhetetlen és utánozha-
tatlan. Viszont mindnyájunk emlékezetében na-
gyon elevenen élnek a próbái. Jól ismerjük a
munkamódszerét, mert sokat dolgoztunk vele,
mi is és a színészek is. A mai olasz színészek-
nek és rendezőknek legalább a hetven száza-
léka így vagy úgy, de kapcsolatba került
Strehlerrel, dolgozott vele, tanult tőle, figyelte őt
próba közben. Kitörölhetetlen nyomot hagyott
maga után. Most azokkal a fiatalokkal is meg
kell ismertetnünk a színházát, akik már nem
találkozhatnak vele személyesen. A közönség-
nek pedig meg kell mutatni a régi Strehler-elő-
adásokat, hadd ismerje meg mindenki ezt a
csodálatos életművet. Ötven év alatt természe-
tesen sokat változott a világ, változtak az érté-
kek, változtak a színházi igények is. Mégis
hiszem, hogy folytatni kell Strehler örökségét.
Mert amit képviselt, ma is érték. A színház:
rendezői színház. Es fontos megtartani a
művészszínházi színvonalat. A nagy varázslat
újra-rendezése is ezért példaértékű. Nem
akarunk Strehler-kultuszt a Piccolóban, nem
akarjuk utánozni őt, de úgy érzem, a magunk
színházi esz-közeivel mindent meg kell tennünk
azért, hogy fennmaradjon az emléke.

tetlen Brechten kívül további példaképek? Igazi
szimbiózisban a színpaddal volt, ő és a színpad,
a színpad és ő. Narcizmus? Talán amikor egyedül
volt fenn, versek, felolvasások, egy színész régi
álombuboréka, amely leeresztett kissé ennek a
hozzá meg a hercegi üstökéhez olyannyira illő
Kétezernek a súlya alatt. Az a színpadi álom,
beavatván a szövegbe, a többiek felé fordította,
beleolvasztotta a jellemek kompromisszumába.
Kétségkívül a legnagyobb volt, mindig meg tudta
teremteni a szükséges egyensúlyt a színpad
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tényezői közt: tér, mozgás, gesztusok, általános
logika és a dialógus logikája, szabadság és
erőszaktétel frekvenciáin átjátszott-finomított
szöveg - és díszletek, és világítás, és zene. És
persze a biztos közönség, de majdhogynem úgy,
mintha nem is volna. Voltak és hajaj, vannak is
rendezők, akik a szöveg mögöttesének lázas ku-
tatása közben magát a szöveget vesztik szem
elől, akik valamely különcséggel akarnak kitünni,
szóval akik márkavédjegy-önazonosságra törek-
szenek, merthogy nincs igazi identitásuk. Neki
sosem kellett az identitását hajszolnia, még ke-
vésbé pótolnia. Aztán vannak ragyogó szövegek,
amelyek a leghívebb rendezés ellenére is unal-
masak, fennkölt párbeszédekkel és tőlünk
teljeséggel idegen látványkoordinátákkal. Az ő
rendezéseinek a zömére azonban az értelem iz-
galmával emlékszem vissza. Csak kettőt emelnék
ki, Strindberg A zivatarát és A rabszolgák szigetét
Marivaux-tól. Főleg talán ez utóbbi bizonyítja
ékesen a zsenijét, módszerének kikezdhetetlen-
ségét. Könnyed szöveg, amely a jellemvígjáték
köntösében a szerepcsere eszközével megbün-
tetett, illetve felmagasztalt prepotens nemesek
és agyafúrt szolgák paraboláját rejti. Természe-
tesen ennek a cserének a történelmi tudatával
próbált, az érett commedia dell'arte
külsőségeinek leple alatt saját koráról és
forradalmi előérzeteiről be-szélt;
tudatában volt Arlecchino több száz
éves hagyományának. Valamelyest
hagyta is átütni; mint ahogy
egyébként igen kimunkált és pontos
összjátékkal a legtöbbet hozta ki
sokoldalú színészeiből. De minden
egyéb elem közül kiemelkedett az élő
térben egymást keresztező
hivatkozások hálójával élő mód-
szerének ezúttal is tökéletes alkal-
mazása, mozgás, hangok és azok
frekvenciáinak és tonalitásának di-
namikája, pontos szünetek, sosem
túláradó fények, nem túl sok zene. Az
eredmény? Egységes, tág pers-
pektívában kibontakozó, pazar játék.

Strehlert gyerekkorában bizonyára
nemcsak saját maga, hanem a
marionettek is elvarázsolták, talán
mert eleve beleszülettek a fantáziá-
jába; az agya táplálta, s egy különös
ritmusérzék növelte-formálta őket
personákká.

Renzo Rosso

Velence, 1931. A San Trovaso téren
egy sötét ruhás, fehér kesztyűs, ele-
gáns úr hol vehemensen ösztökéli,
hol gyengéden simogatja a színé-
szeket. Egy arra sétáló kisfiú azt kér-

dezi az anyjától, hogy ugyan ki azaz izgága bácsi,
akire mindenki olyan tisztelettel figyel. A kisfiú
anyja azt válaszolja, hogy az a bácsi rendező, az
idő tájt a legnagyobb, úgy hívják, hogy Max
Reinhardt. Egy régi interjúban emlékszik vissza
Giorgio Strehler akkori döbbent ámulatára azzal
az emberrel szemben, aki mint egy csodálatos
bűvész, a színház misztériumát testesítette meg a
szemében, és valami még rejtélyesebbet, ami
már a nevével is elbűvölte: a rendezést. Tálán
ehhez a villámcsapásként ható gyerekkori él-
ményhez vezethető vissza Strehler választása,
ennek köszönheti, hogy aztán Luchino Visconti
és Orazio Costa mellett az olasz színpad egyik
atyamesterévé lett. De most, hogy ennek a
hosszú, szerelmetes kurzusnak váratlanul véget
vetett, visszagondolva kiderül, hogy félisteni tö-
rekvése, a színészek testével való színpadi „ írás"
kreativitása mellett a szövegek szigorú
szépségében, a szerzők szavaiban kiteljesedő,
szinte kálvinista elhivatottsága is igen erős volt.
A strehleri rendezés bámulatos teremtőereje ép-

pen ebből a kontrasztból, ebből a dialektikából,
ebből a kettős kötődésből fakad. A színházat
küldetésként élte meg, tehát mint saját tehetsé-
gének kiteljesítője lebegett előtte, s egyszer-
smind mint vigyázó tekintet a társadalomra, az
életre, az emberre legyen a színpad - hirdette
meg - a világ közepe, a valóság tükre, összetett-
ségének nem vigasztaló képe. Ebből született
meg Paolo Grassival közösen dédelgetett ifjúkori
utópiája. Ez az egy-két vonással felvázolható utó-
pia néhány szerzőiránti figyelemben ragadható
meg Shakespeare-től Goldoniig, Csehovtól Pi-
randellóig, a költői realizmustól az olaszosan
epikus felfogásban újraolvasott Brechtig. S az
utópia színész és rendező test test elleni
gyürkőzésében forrt ki olyan rendezői szigorral,
hogy abban sem á keménységet, sem a gyen-
gédséget nem lehetett félreérteni, ha a szereplők
igazának és azoknak az utolérhetetlen fényeknek
a kereséséről volt szó, amelyek magukban is
képesek az idő múlását, évszakok és érzelmek
változását elbeszélni.

Valaki egyszer Mózeshez hasonlította, s a ha-
sonlat tetszett neki: olyannyira, hogy pátriárká-
nak tekintette magát, noha ragályos vitalitása
láttán úgy érezte az ember, hogy rajta nyilván
nem fog a könyörtelen idő. Hozzászoktunk, hogy
szinte halhatatlan-nak tekintsük. Váratlan

halálakor döbbentünk rá, milyen
törékeny is volt. I A Színház Nagy
Színpada összement nélküle.
Maria Grazia Gregori

Ebben az évben Strehler végre szín-
padra állította volna Goldoni nagy-
szabású Emlékezések, a Velencei
életének és müveinek freskóját, azét a
szerzőét, akinek a rendező mindvégig
annyi szeretetteli figyelmet szentelt.
Nemrégiben papírra is vetett néhány
feljegyzést az Emlékezések tervéről;
ezekből kiderül, milyen érzelmi és
szellemi kapcsolat fűzte őt
Goldonihoz. Az alábbi sorok e
feljegyzésekből valók, s a tizenhat új
darab évére (1750) és Goldoni Pá-
rizsba érkezésére(1762) vonatkoznak.

„Nagy, ellentmondásos élettörténet
folytonos krízishelyzetekkel, ráadásul
ott tornyosul Goldoni előtt a nagy
feladat: hogy egyetlen év leforgása
alatt megír tizenhat vígjátékot, ez
havonta legalább egy darab. Hogy
miért? Mert a közönség mind többet
akar, mert a legutóbbi vígjáték
megbukott, mert egy híres színész a
kudarc után elment Lengyelországba,
mert az aktuális el-

Strehler Giulia Lazzarinivel próbál
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lenség, egy bizonyos Chiari abbé tisztességtelen
eszközökkel - farsákkal, szatírákkal, utánzással -
erős konkurenciának bizonyul, mert kell a pénz,
mert... Mert úgy érzi, minden addigi munkája
hasztalan volt, semmit érő. Még a sikerek, azok
is múlékonynak, káprázatnak, álombelinek tet-
szenek: a kezdeti néhány alkalom, amikor a sze-
gény emberek bebocsátást nyertek a színházba,
s nevettek és tapsoltak az első nemescsúfoló,
»rossz« vígjátékokon, az első polgárságban bízó

szavak. Hát ezért kell egy év alatt a tizenhat
vígjáték! A közönség mindjárt özönlik a színház-
ba: életre szóló kihívás, hogy »változtassunk már
valamit«. Jönnek a színészek, s megkezdődik
Goldoni komédiaprogramjának, a Teatro comi-
cónak a próbája: a kemény munka, Goldoni
szín-házteremtő és megújító igyekezete.

Aztán a találkozás az olasz színészekkel
Franciaországban, az »Olasz Színház«-ban,
amelybe Goldoni négy hónapig (!) nem képes
beilleszked-

A Koldusopera-előadás, amelynek alapján
Strehlert Brecht szellemi örökösének nevezték

ni, mondja, de leginkább »félelmében«. Bemegy
ugyanis egy előadásukra, s mit lát: egy clown-
arlecchino hatalmas fenekét; ilyesmin »nevet-
nek«, minden percnek megvan a maga érdekes-
sége: éjszakai tűzvész az operaházban, az összes
díszlet a lángok martalékává lesz (gyönyörű!,
mondja), találkozás egy hölggyel, aki a lépcső-
fordulóban lakik és olasz: Riccoboni asszony,
Sacchi mellett a leghíresebb olasz színész, a
Franciaországban meghalt Riccoboni felesége!
Goldoni az ő tanácsára megy el a Comédie
Francaise-be, A mizantróp egy előadására.
Egészen fölkavarja (micsoda pontosság, micsoda
tisztaság, micsoda rend!). Odaát meg az a
fenékmutogató clown? Visszamegy az olasz
színészekhez, s gyakorlatilag szakít velük: ledob
az asztalra öt-hat vígjátékot, canovacciókat,
amilyeneket harminc évvel azelőtt írhatott volna,
vagy amilyenekkel Gozzi állt elő. Nesztek.
Csináljatok, amit akartok. Nem újítja meg a
szerződését, mire a többiek hogy reagálnak?
»Mit akarsz? Az olaszoktól azt várják el, hogy
nevettessenek, nevet-

Jelenet A vágóhidak Szent Johannájából
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Színház a színházban: A hegyek óriásai

tessenek és nevettessenek!« Hát csak nevetgél-
jenek, de nélkülem. Goldoni végleg hátat fordít a
párizsi Olasz Színháznak."

Giorgio Strehler

tött ezernyi éjszaka társasága, amely öröm k és
gyötrelmek közepette előkészítette az előadások
mágiáját, s ötven év alatt húszmillió nézőnek
játszott. Giorgio Strehlert várják, a színpad
poétáját. Egy szalonban Verdi és Mozart üldögél
csöndben, az utóbbi nagyon kíváncsi már arra a
korunkbeli fiúra, aki őt annyira szerette, hogy a
zenéjével nyitotta meg 1947. május 14- 'n a
Piccolót, és a Cosi fan tutte próbái közben fejezte

be saját földi létét. De ott vannak az Elízium
átriumában a kiváló szerzők is, akik a nagy
rendezőnek a szereplőket adták, hogy leheljen
beléjük életet, és a szavakat, hogy érzéssel és
figyelemmel foglalja őket beszédbe és gesztu-
sokba: Shakespeare, Goldoni, Pirandello, Brecht
és a többiek. Pirandello a legizgatottabb: „Mind-
össze tizenegy éven múlt - mondja Gorkijnak -,
hogy lemaradtam a te Éjjeli menedékhelyedről,

Az Elíziumban

A milánói Via Rovellóra bánat telepedett. Fájdal-
mas, könnyes karácsony; Ferruccio Soleri össze
van törve, színészek és műszakiak sírnak, Valen-
tina Cortese fájdalmas maszk. Odaát viszont, a
színészek impériumának nagytermében, izgatott
várakozás légköre izzik. Összegyűltek a milánói
Piccolo Teatro hajdanvolt nagyjai, Tino Buazzelli
és Tino Carraro, Marcello Moretti és Franco
Parenti, Lilla Brignone és Gianni Santuccio, s ott
van Milly és Lia Angeleri is, aki jelen volt a
nyitóelőadáson, és Edda Albertini; aztán Nico
Pepe, aki tíz évig viselte Pantalone jelmezét,
Mario Carotenuto - az első Peachum - és Checco
Rissone; a Via Rovelló-i színpadon eltöl-

Luciano Roman és Massimo Ranieri A rabszol-
gák szigete című Marivaux-előadásban
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amely minden idők legragyogóbb és legigénye-
sebb olasz színházi évadát nyitotta meg." A me-
zőn a szereplők: Lear és Galilei, Padron Toni és
Svejk, Lulu és Danton. A házigazda tisztét Fio-
renzo Carpi látja el, a művész, aki Strehler elő-
adásaihoz a zenét írta, s aki itt a mennyben,
ahová nemrégiben költözött fel, elmagyarázta
Verdinek és Mozartnak, milyen szenvedéllyel ra-
jong a Mester a zenéért, s hogy képes ugyan-
olyan mélységekig alámerülni a partitúrában,
mint a szövegben. De a küszöbön Paolo Grassi
áll - egyedül és határozottan, mint életében -,
várja Giorgiót. A hajthatatlan páros újra együtt:
ők ketten minden igyekezetükkel azon lesznek,
hogy a távolból irányítsák a Piccolo elkövetkező
évadainak választásait és véletleneit; mindenek-
előtt azonban támogatni fogják lelkesedésükben
azokat, akik a Piccolo új székhelyén maradtak,
hogy január 26-án rendben felmenjen a függöny.
Jelképes a színház kapuján fönn hagyott plakát:
Strehler a Cosi fan tuttét próbálja.

(n. m.)
Prima Fila, 1998. január

Ember az „óriások" ellen

A Piccolo Teatro ravatalozónak feldíszített né-
zőterén, 1981-ben, Paolo Grassi asztalon nyug-
vó teteme előtt Giorgio Strehler búcsúbeszédé-
ben azt mondta, hogy „Paolónak megszakadt a
szíve", s ezzel egyértelműen „bizonyos politiku-
sokra" célzott, akik kikészítették, tönkretették.
Ma, Giorgio Strehler ugyanott elhelyezett teteme

előtt - tragikus „szerepcsere" -, a Piccolo Teatro
hasonlóképpen ravatalozónak feldíszített néző-
terén valakinek ugyanezt kellett volna mondania
Giorgióra, hogy megszakadt a szíve - egyértel-
műen bizonyos „más politikusokra" célozva, akik
az utóbbi időben kikészítették, tönkretették. Mert
kétségkívül vele is ez történt. A szíve nem bírta
azokat a durva és alattomos ütéseket, amelyeket
ugyanazoktól a politikai köröktől kellett elszen-
vednie, amelyekre Strehler nagy útitársa és szín-
házi kalandra esküdt cinkosa, Grassi tetemét
elsiratva célzott. A személye körül kialakult
állandó feszültségek okozta kimerültség
kétségkívül hozzájárult a tragikus
veszteséghez.

Most, hogy a színpad nagy Mágusa, a par
excellence Vitázó, a Teremtő, aki szeretett má-
soknak mesélni, elhagyott bennünket, most lát-
juk csak, mit vesztettünk: milyen embert és mek-
kora zsenit. De ha az ember elhagyott is, a géni-
usza, a zsenialitása sokáig elkísér bennünket, s
nemcsak minket, az utánunk következőket is,
feltéve ha fönnmarad és elterjed mindaz, amit
megteremtett.

Giorgio Strehlerről mint a világszínház köz-
ponti figurájáról már mindent elmondtak. Ötven-
éves színpadi jelenlétének ünneplése alkalmával,
ha lehet, többet is. A tragikus vég apropóján azon
is túltettek. Mit mondhatnánk még? Mire helyez-
hetnénk illékony ítéletünk hangsúlyát?

Strehlerben az embernél is jobban szerettük
az alkotót. A színészt, a rendezőt, a mestert.
Jelenetei sosem maradtak meg a felszínen: amin
dolgozott, annak a legmélyéig hatolt. Azzal szem-
besült; megküzdött vele; azt hitelesítette; majd a
kutatás folytonos kínjában addig-addig őrlődött,

Giulia Lazzarini (Ariel) és Tina
Bassano (Prospero) A viharban

amíg képzeletében ki nem kristályo-
sodott az ideális, hiteles, kikezdhe-
tetlen, egyetlen megoldás. A miértek
és a hogyanok embere volt; az az
embervolt, aki kitartóan ismételgetett
miértjeivel, ezzel az álkulccsal ízekre
szedte a színpadi művet, hogy
rátaláljon a velejére, a lényegére, a
mozgatójára. Az erkölcsi, emberi,
társadalmi értéket kereste benne, s
ha rátalált, akkor folyamodott
varázslatos, kifinomult esztéti-
kájához; akkor folyamodott a maga
távolságtartó, evokatív nyelvezeté-
hez, amely aztán lassanként konk-
rétan betöltötte a színpadi teret.
Nincs az a részlet, amely ne kapott
volna hangsúlyt, ne lett volna
alapvető fontossággal felruházva.

Minden zaj, minden
fény, minden effekt állandó keresés

gyümölcse volt. Ötven év rendezői gyakorlat már
magában hordozza a ki-kísérletezett megoldások
alkalmazásának veszélyét, Strehler azonban nem
érte be a késszel, a meglevőn mindig túl akart
lépni.

A színészek voltak az első közönsége, elbűvöl-
ten követték a születőben levő előadást. Ott fogta
őket a színpadon, s addig mesélte, mutatta, ját-
szotta nekik, amíg valamely gesztus, mozgás,
akció valahol hozzá nem kötődött a színpadi
térhez, mint a zeneszerző keze nyomán a hang-
jegy a kotta sorához. A testével vezette a színészt.
A próbák folyamán valami ozmózisféle mentvég-
be. Amíg a színészben meg nem ragadt egy-egy
szándéka, gesztusa, intonációja, fintora, vigyora,
iróniája, nem tágított: a megszállottságig ismé-
teltette újra meg újra a jelenetet.

Az a beszéd járta, hogy Strehler keze alatt a
színészek elvesztették kreatív önállóságukat,
személyiségüket. Lehet. Sőt biztosan így volt. De
ha a színész belehelyezkedett a Strehler által
előkészített burokba, lélekkel már neki kellett
megtöltenie. Hogyan is lehetne megfeledkezni
azokról az alakokról, akik naggyá tették Strehlert:
Buazzelli Galileójáról, Moretti, majd Soleri Ar-
lecchinójáról, Carraro Learjéről és Prosperójáról,
Lazzarini Arieljéről és a többiekről?

Strehler, a rendezőzseni magával hozta a szín-
padra a maga közép-európai kultúrával telített
világát, egy „elembertelenedett emberség" kul-
túráját, amely erős társadalmi, háborús és egyéb
pusztító feszültségek közepette alakult ki és for-
málódott. Olyan ember volt, akinek képzeletvilá-
gában megélt és megalkotott képek halmozódtak
egymásra. Rendkívüli, egyedülálló képzeletvilág
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Befejezetlenül maradt előadás: A nagy varázs-
lat

volt az övé, amely a benne megmerülő fantázia
révén előadásba foglalva mutatkozott meg a
nézőnek, együtt akart felnőni vele. Zseniális
rendező volt, igen, de nagy elbeszélő is egyben.
Színpadi meséi átlépték a földrajzi határokat:
kreativitásának rejtjelrendszere minden széles-
ségi körön áthidalta a nyelvi akadályokat.

Elmesélte látomásait az Embernek, s meséje
hallatán úgy fellelkesült, minta gyerek, aki beleéli
magát a kalandba, amelyet saját maga ad elő.
Nem e világi lény volt. A mai emberek, félve az
igéjétől, keresztezték az útját; ő emberibb társa-
dalmat akart. Hordozta ő is ennek a társadalom-
nak az ellentmondásait: az erős érzelmek, lobogó
szenvedélyek embere volt, ugyanakkor áldozata
is egy egónak, amely olykor fölébe kerekedett.
Nagyszabású intellektus, szolidaritással, testvé-
riséggel, szeretettel áthatott politikai elvekkel, de
szabadossággal is. Ezért volt félelmetes.

De hozzánk talán épp ezek az ellentmondások
hozták még közelebb. Különben „szörnnyé" tor-
zította volna a zsenije. Szörnyű. A kedvenc mel-
lékneve. Szörnyűségesen zseniálisnak kellene őt
definiálnunk.

Csak munkásságán, sőt munkamódszerén
végigtekintve lehet zsenijének jegyeit megragad-
ni. Amikor belevetette magát egy új rendezésbe,
szívvel-lélekkel csinálta: minden szereplőt végig-
vett, eljátszotta a szerepüket, mozgatta őket a
színpadon. De hol volt még a színpad, amikor az
asztalkánál, amelyet a társulat körbe szokott ülni,
már születtek a fejében a látványok, a képek,
hogy aztán a színpadon testet öltsenek, kitelje-
sedjenek? A művészete kedvéért nem bánta, ha
a szeretett és gyűlölt zsarnok szerepébe kénysze-
rül. Annak a bőrébe, aki vonz is, taszít is. Mégis
mindenki vele akart dolgozni.

Ha az előadásról volt szó, nem tett engedmé-
nyeket, sem anyagi természetűt, sem esztétikait.
Keresztülvitte az akaratát.

Nagy színházi pillanat volt a halála is. Ezúttal
azonban nem az ő rendezésében. Amikor a töb-
biek az Úr születését ünnepelték, ő, a nagyúr, a
színpad királya úgy ment ki, mint a legutolsó
statiszta. Micsoda tragédia! Fel vagyunk dúlva. Ki
fogja most azokat a szellemeket, azokat az
alakokat visszahozni, akiknek a csodálatához
hozzászoktatott bennünket?

Amikor meglátjuk a színpadon a színészeit,
Solerit, Maurit, Dettorit, De Carminét, Lazzarinit,
Graziosit, aztán a feleségét, Andrea Jonassont és
mind a többieket, akik naggyá tették a Piccolo

Nikolas Rivera és Jonas Kaufmann a szintén
befejezetlenül maradt Cosi fan tuttéban

Teatrót, hogyne látnánk ott mögöttük őt az
ezüstös üstökét, a fekete garbóját, azt a dacos,
mosolygó, szilaj, komor nagy gyereket, aki ab-
ban lelte örömét, hogy hol tragikus, hol komikus,
hol költői, hol könnyed tegnapi és mai meséket
mesélgetett nekünk. Az nem létezik. Strehler
mindig velünk marad: mint Ember és mint
Géniusz.

Strehler után kicsoda?

Ki lesz Strehler utóda? A kérdés óhatatlanul adó-
dik. Az újságokban már nagy presztízsű nevekkel
dobálóznak, olaszokkal és külföldiekkel: s óba

került Dario Fo, Albertazzi, Ronconi, Peter Stein,
Bob Wilson. Nem művészi érdemüket akarom
vitatni, félreértési ne essék, de ezek a nevek,
amelyeket okvetetlenkedő újságírók kérdésére
ez vagy az a politikus elejtett, jobban mondva ez
a hozzáállás félelmetes provincializmusról árul-
kodik. Hogy képzelik, hogy nagy nevek csak úgy
átvehetik a Piccolo művészeti örökségét, kultu-
rális és esztétikai irányvonalát?

Strehler, akit az utóbbi években többször sür-
gettek, hogy jelölje meg az utódját, nem tudott
megnevezni senkit, s nem a fantáziája hibádzott,
hogy körülnézzen és találjon valakit, hanem mert
őt sosem foglalkoztatta, hogy kiválassza, kine-
velje és beavassa az utána következőt, mint
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őrségváltás idején szokás.
Strehler természeténél, beállí-
tottságánál fogva, s előtérbe
nyomakodó egója miatt, amely
sokszor váltott ki szigorú kritikát,
képtelen volt másokra gondolni. A
„Strehler-mítosz", az önmaga
elleni lázadáshoz, a saját magától
való elszakadás-hoz,
távolságtartáshoz gyenge nagy
mester képe nyilvánvalóan része
volt az ő művészi imágójának. Meg
is teremtette. Előbb hagyta el az
élet, hogy-sem a lét másik oldala,
az idő kikezdhette volna. Strehler
most már odafönt van egész
teremtő súlyával, felejthetetlen
előadásaival együtt. Igen, nagy
örökséget hagyott hátra, de nagy
űrt is.

Azóta, hogy visszatért a Piccolo
igazgatói székébe, Paolo Grassi
halála után nem keresett a
színházba hasonló figurát. Beérte
a titkárság meg-nyugtató
jelenlétével, a nagy-szerű és
türelmes Nina Vinchivel. Nem és
nem foglalkozott vele, hogy legyen
egy fiatal, dinamikus,
színházrajongó menedzsere, aki
hajlandó a nyakába venni a
világot, hogy elvigye és öregbítse
a Piccolo Teatro hírét, aki
folytassa Grassi
szervezőmunkáját, aki
visszaállítsa a Piccolo - nehe-
zemre esik, de kimondom -
megkopott tekintélyét. A mű
vészi értékéből ez persze mit sem
von le, de a Piccolo az utóbbi
időkben ösztönösen hajózott,
szervezeti kérdésekben mindenféle tervszerűsé-
get mellőzve, nemzetközi kapcsolatai a Paolo
Grassi által mozgásba hozott ügyek tehetetlen-
ségi nyomatékának köszönhetően maradtak
fönn.

Ha azt a szükséges embert, a fent említett
menedzsert Strehler beavatja, az utódlás gondja
ma legalább felerészben meg volna oldva.

Mindig is az volt a véleményem, hogy egy
színházat nem vezethet egy mindenes művészeti
igazgató; manapság, ha körülnézünk, azt
veszzük észre, hogy az állandó társulatok
művészeti igazgatói egyben házirendezők is, akik
kevés teret nyitnak a külső rendezőknek.

Az állandó társulat lelke: egy teremtő szemé-
lyiség és egy vele összefonódott szervező együt-
tese. A Piccolo a Grassi-Strehler párosnak kö-
szönheti a nagyságát. Grassi nélkül Strehler bi-
zonyára nem lett volna azzá, akivé lett. És Grassi

Strehler nélkül nem tudott volna a Piccolónak
olyan presztízst kivívni, mint amire jutott. Ebben
áll a lényeg. Ha lelket akarunk verni a Piccolóba,
és régi elevenségét vissza akarjuk adni, ahhoz két
személy kell: egyik, aki Strehler nagy örökségét
átveszi és továbbviszi, a másik, aki újraszövi
kapcsolatainak, kezdeményezéseinek, vállalko-
zásainak szövetét a Piccolo régi hagyományai-
nak szellemében, hogy újra tekintélye legyen a
világban.

A Piccolo Teatrót vezetni nem annyiból áll,
hogy többé-kevésbé jó címekkel teleírjuk a szín-
lapot. Ez a világon a legegyszerűbb. A Piccolo
Teatrót vezetni azt sem jelenti, hogy ezt vagy azt
az agyonreklámozott színészt meghívjuk, az csak
arra jó, hogy a kongó kasszát megtöltse, ahogy,
lelkünk rajta, legutóbb is történt. A Piccolóban új

színészgárdát kell szervezni,
ahogy Buazzelli, Carraro, De
Toma, Giacobbe és a többiek
idejében történt. Nem lókötők
átjáróháza ez, ahol egyesek a
szüzességüket akarják vissza-
nyerni. Állandó társulatra van
szükség, lehetőleg kétnyelvűre,
amely ismeri a nagy nemzetközi
mesterek törekvéseit, színpadon s
nem katódszár-csövek közt
szerzett gyakorlattal. Olyan
direktor kell, aki a libidóját nem
rendezhetnék-ben éli ki (az állandó
társulatok pompásan megfeleltek
bizonyos rendezőknek, akik a ma-
guk dicsőségét hajhászták,
ahelyett, hogy a közönséget
vonzották volna be), mégpedig
olyan, aki a Piccolo örökségé-nek
ápolását tartja szem előtt, aki
időálló repertoár kialakításán
fáradozik, aki lehetőséget ad a
fiatal európai szerzőknek, aki a
színházban teret nyit a vitának, az
ütköztetésnek, aki nem egy
állandó rendezőre, hanem egy
teremtő versengésben együtt élő
rendező-csapatra épít, amely
kísérletezni, haladni akar.
Egy igazgató, aki törődik a
szakmaközi

kapcsolatokkal,
aki nem követi a haknizó állan-
dó társulatok immár bevett lo-
gikáját. Egy igazgató, aki tudja,
hogy munkája a - főleg fiatal -

közönségért van, nem pedig
politikai érdekszövetségekért, aki
kihívja és be-vonja munkájába az
információs csatornákat. Aki nem

az egy évadra visszatekintő beszámolókat
követelő Színházi Osztály sugallta logikát követi,
hanem több évre szóló terveket készít, aki teret
nyit a magánvállalkozói erőknek, aki nem a köz-
pénzekre spekulálva tesped. Aki fordulatot idéz
elő, és hozzájárul a színházi rendszer megújulá-
sához, mint a maga idejében Paolo Grassi tette,
aki ideális „kormányosa" lett az egykori Idegen-
forgalmi és Szórakoztatóipari Minisztériumnak.
Művészeti igazgatóra és ügyvezető igazgatóra,
akik közös célért, egyetértésben dolgoznak - erre
van a Piccolo Teatrónak szüksége. S arra, hogy
Strehler nevében és szellemében vigyék az
ügyeket. Itt nincs mit megsemmisíteni. Csak
folytatni kell.

Mario Mattia Giorgetti
Sipario, 1998. január-február
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