
sürgetően követel, színibírálói munkás-
ságában jeleztünk példákat - nem kép-
viselte következetesen. S furcsa követ-
kezetlenség az is, hogy egy Sardou szín-
padi tehetségének feltétlen, de soha nem
abszolutizáló elismerője nem vett tudo-
mást Molnár Ferencről. Ugyanakkor pél-
dás, ahogy - 1914-ben - 71 tündérlaki
lányokat elemzi. Heltai Jenő némi gon-
dolatot is felcsillogtató, szórakoztató
vígjátékát annak tartja, ami: nincs benne
különösebb mélység, de „egy szónyi ér-
zelgősség sem". Telitalálattal veszi ész-re
- 1923-ban a frissen lemondatott
színigazgató, hogy az emigrációból
visszaérkezett Szép Ernő Lila ákácában
sincs szó -- mint többen állítják - érzel-
gősségről, de - mint még többen mondják
- cinizmusról sem. Ezzel az egyszerre naiv
és álnaiv mesével ugyanis „költő is-
mertet meg bennünk. S a darab értékét
abban találhatjuk meg, amit Tóth Manci
és Csacsinszky beszélnek". Ami pedig
Szép Ernő bizonyos „vásott hangjai"-t
illeti, „nyilvánvaló, hogy ez a hetykeség
csak a sötét erdőben fütyölgető fiú le-
génykedése".

Sorolhatnánk még e - majdnem - el-
felejtett színibírálatok találó, legalábbis
érdekes megfogalmazásait, gyakran olyan
szerzőkkel s színészekkel kapcsolatban is,
akiknek nevét éppen ez a válogatás hoz-ta
felszínre. Ezzel együtt sem mernénk
állítani, hogy Ambrus Zoltán színibírálói
pályájának lett volna egy határozott, köz-
ponti elve. (Ahogy a nála ifjabb - és in-
kább csak pozitív legendákkal körített -
Schöpflin Aladárénak sem.) De nem ve-
zették dogmák, még az impresszioniszti-
kus dogmaellenesség dogmája sem. S ami
feltétlenül kiderül a kötetből: a len-
dülethez, amit Ambrus Zoltán hozott a
századvég színházi állóvizébe, méltónak
bizonyul kritikai munkásságának utolsó
korszaka.

FORRAY KATALIN

Színház az emberért

Giorgio Strehler könyve zavarba ejtő.
Feszültséget hozó, újraolvasásra ösztönző
olvasmány, feladványokkal és a vá-
laszadást megkönnyítő fogódzókkal. Titka
nemcsak élményt adó, asszociációkra
serkentő szövegelemzéseiben
( J e g y z e t e k a prózai színházhoz)
keresendő, hanem a rendező személyes
varázsában. S erre nincs jobb szó, mert
kivételes kapcsolatteremtő képességéről
nemcsak munka-társai, hanem az olvasó is
meggyőződhet. Abban a korban, melyben
az általánosan elfogadott társadalmi
érintkezési normák szerint nem szokás
feltörő érzelmeinket végletesen kimutatni,
idegenek előtt bánatunkban hangosan
zokogni vagy széles jókedvünkben
ujjongani, egy-szóval túlzottan
szemérmessé (és közönyössé) vált
világunkban meglepő, sőt talán megható,
hogy vannak, akik nyíltan vállalják, célul
tűzik ki maguk elé a másik ember életének
megismerését, figyelnek és reagálnak
könnyeire, nevetésére, vagy-is életük
értelme - bármily banálisan is hangzik - az
emberiség boldogulásának a szolgálata.
Strehler ezt vállalta és gondolatmenetében
innen csakis egyet-len lépés lehetséges:
mivel számára a szín-ház a
legközvetlenebbül emberi - színházat kell
csinálnia. Nem rendezni, csinál-ni.
Strehler szóhasználata nem csupán
színházalapítási kísérleteit jelzi, hanem
azt az összetett folyamatot, melyet a ren-
dezés szóval - mai fogalomkörünkben -
behelyettesíteni egyszerűen képtelenség,
hiszen a több nyelvű szövegkritikai mun-
káktól kezdve a díszletvázlatok papírjának
megvizsgálásán át a közönség lé-
lektanának tanulmányozásáig minden
beletartozik. Ennek a szinte áttekinthe-
tetlenül szerteágazó, gyakran tudomá-
nyosan részletező munkának néhány képét
villantja fel ez a válogatás, interjúk,
levelek, jegyzetek segítségével.

A színházról nem lehet szavakkal be-
szélni - szögezi le határozottan könyvé-
nek bevezetőjében Strehler. Indokol és
érvel: „Brechtet nem lehet megismerni az
Organonból", Brook vagy Grotowski sem
az a színpadon, mint műveikben; a
művészet vagy a mesterség nem örökít-
hető meg írásban, csak az anekdotizálás.

Színházi ember csak színházzal tud be-
szélni a színházról - ismétli, és már majd-
nem meggyőzi olvasóját, míg az hirtelen
rá nem eszmél: „színházi" könyvet olvas,
olyant, amelyre - pontosabban hasonlóra
régóta készült a szerző. Mert hiába él
benne kétely írói vállalkozásának
hasznáról, és tartja formailag megold-
hatatlannak azt, optimizmusa ezt a lehe-
tőséget is megragadja, hogy leendő ol-
vasói közül valakiket eljuttasson a szín-
házhoz.

Csalogatóan elsősorban az olasz olvasó
számára csalogatóan - szerkesztett
könyvvé rendeződtek a „színházi élet
foszlányai". Strehler pályájának és az
olasz értelmiség életének háború alatti,
majd utáni képe kronologikusan ugyan, de
a historizálás helyett elemzően, nem-
egyszer kritikusan rajzolódik fel. A béke,
a szabadság, az újrakezdés -pontosabban
az elölről kezdés - mámora, egy s másszor
naivitása, később a kiábrándulás el-
keseredettsége, illúziók születése és bu-
kása, a mindennapi harcok a Piccolo Te-
atro létéért mozaikszerűen illeszkednek
egymáshoz, és közállapotokat, életér-
zéseket jeleznek rendkívül finoman, ér-
zékenyen. Pártok, városi irányító testüle-
tek belharcain át - és közben - teremtődik
meg a valóságban és a könyv lapjain a
színház. Maga a Piccolo Teatro és az a
rendkívül aprólékos, hihetetlenül racio-
nális és mégis költészettel teli álomkép,
mely pontról pontra, fokozatosan ölt testet
Strehler munkásságában.

Az igazi álom - az 1945 körül megfo-
galmazódott egységes népszínház álma --
azonban nem valósult meg. A „közösségi
színházünnep", a „világi szertartás"

létrehozásának a vágya szembetalálkozott
egy sokkal árnyaltabb és jóval bonyolul-
tabb történelemmel, és szinte utópiszti-
kussá vált. Később Strehler bevallotta,
hogy Brecht intette: „De tudod, vigyázz, a
jó színháznak az a dolga, hogy
megosszon, nem pedig az, hogy
egyesítsen" - de ő még kevésbé látta olyan
összetettnek a világot, mintsem hogy a
tanácsot megfogadta volna.

Olaszország első állandó színházának
létrejötte, sikerei -- melyek nemcsak Gior-
gio Strehler és Paolo Grassi személyes
sikerei, hanem komoly színházszervezési
eredmények is voltak - sem juttatták
tényleges önállósághoz a Piccolo Teatrót,
minek következtében Strehler meg-vált a
színháztól, megalakította a Szín-ház és
Cselekvés Csoportot, majd új fel-tételek
és körülmények biztosításával is-



mét visszatért hozzá. Ezek az események
nem pusztán életrajzi adatok a könyvben,
és nem csupán Strehler személye által
nyernek fontosságot, hanem mert az olasz
és tágabban a nyugat-európai politikai
mozgalmak kereszttüzében zajlottak, s
azokra nyújtottak kitekintést. Az
interjúkból Strehler politikai állásfogla-
lásával együtt és annak megfelelően fo-
kozatosan tárul elénk az a mélységesen
humánus és demokratikus színházeszmény,
melynek következetes megvalósítására a
rendező törekszik. Fórumról olvashatunk,
ahol szembenézhetünk mások
elgondolásaival, ahol a néző szembesülhet
önmagával, ahol a valóság megragadásával
közösséget akarnak formálni, és
elképzelhetjük az értelem színházát, ahol
elemzően értelmezett drámát játszanak -
közösségi munka eredményeként. S még
lehetne sorolni, mi minden emeli a Piccolo
Teatrót a többi színház fölé (vagy a
legjobbak szintjére), de talán mindennél
fontosabb a kollektivitás gondolata, melyre
többször és többféleképpen tér vissza
írásaiban Strehler.

Színész és rendező személyisége, kap-
csolatuk, harcuk és békéjük szinte egy-
szerűnek tetszik Strehler szemével. Egy
előadás létrehozása minden színházi ember
dialektikus együttműködési formája, a
konkrét felkészülés idején a rendező
személye kerül előtérbe, mert ő teremti
meg a szintézist a tézis és antitézis között.
Mindebben az elvi állásfoglalásban az a
legszebb - nemcsak Strehler, hanem
munkatársai szerint is -, hogy pontosan
megvalósul. A könyvben nyilatkozó
színészek a rendező világos logikai
készségén, a dolgok egyszerű, könnyen
felfogható megfogalmazásán kívül azt a
folyamatos együttműködést emelték ki,
mellyel egyéniségük és képességük
legjavát hozta felszínre. Munkatársai nem
is elsősorban jelentős színházi sikereikre
emlékezve gondolnak rá hálával, hanem a
próbák, a beszélgetések szellemi
izgalmáért, saját személyiségük pontosabb
megértéséért vagy éppen fel-fedezéséért.

Visszatérve Strehler idézett véleményé-
re a dialektikus színházi munkáról: ennek
megvalósítása elképzelhetetlen igen
szigorú fegyelem és nagyfokú alázat nél-
kül, de ez még mindig nem elég a jó tel-
jesítményhez, mert annak a bizonyos
szintézisnek a létrehozásához nemcsak
szakmai szempontból, hanem emberileg is
alkotótársakra van szüksége a rendezőnek,
olyanokra, akiknek erkölcsi tartására
bizton számíthat.

A sugalmazó, a reformátor, a direktor -
azaz a rendező - egy-egy darab
színrevitele előtt nem kis alázatról tesz
tanúbizonyságot. A próbák előtt sok-sok
hónappal kezdődő felkészülés aprólékos,
időigényes munkájáról természetesen kö-
zel sem nyújt teljes képet a könyv, de a
kapott ízelítő így is lenyűgöző. Strehler
nyíltan vállalja szubjektivitását a
darabválasztásban, mert úgy véli, ha neki
szüksége van egy drámára, akkor mások is
így érezhetnek. A mű feltárását gondos
szövegolvasattal kezdi. Idegen nyelven
íródott dráma esetében több fordítás (több
nyelven megjelent fordítás!) össze-
vetésével, ami jócskán okoz meglepetést.
E munka hasznosságára, sőt elengedhe-
tetlen fontosságára elsősorban a szerzői
utasítások esetében kell nagyon oda-
figyelni, mert például ami az adott jele-
netben ajtónyikordulás Csehovnál, az
kulcszörgés - hogy magyar példát mond-
junk - Tóth Árpádnál. A gondos olvasat
lehánt minden irodalmi és színházi értel-
mezést, logikai úton keres kapcsolatokat a
mondatok között. Így először a tárgyi
valóság tárul fel módszeresen, s indítja el
a közös alkotómunkát a tér és a ruhák
kialakítóival. Strehler a Galilei megren-
dezésekor Luciano Damianival Leonardo
Erőtanulmányából kiindulva képzelte el az
előadás térelemeit, építészeti tanulmá-
nyokat végeztek, és mégis Velencébe kel-
lett utazniuk ahhoz, hogy mindketten
ráérezzenek arra a „bizonyos ritmusra",
amely megfelelt elképzeléseiknek.

Strehler és Damiani együttgondolko-
dása, összeszokottsága a kívülálló számára
szinte hihetetlennek tűnik. A Cseresz-
nyéskert kertjének - a darab értelmezése
kulcsának - megszületését hosszú gyöt-
rődés előzte meg, mígnem Damiani meg-
találta a megoldást: „legyen valami izé a
magasban" - s ez tökéletesen megfelelt
mindkettejüknek. (A tér végül is egy
Csehov-levél adta ötlet segítségével éles
fehér lett, a fehér viráglepel és a hótakaró
együttes képzetét idézve, egy kupola-
szerűen elrendezett könnyű anyaggal le-
zárva.) A végleges díszletek a próbák so-
rán a drámai akciókkal együtt alakulnak
ki, s nem elsősorban esztétikai szempon-
tok szerint, hanem a használhatóság ér-
dekében. Strehler „zsörtölődései" a haj-
danvolt olasz színpadtechnikai iskola híres
és egyszerű technikájának hanyatlásáról
kétségtelenül egy rendkívül igényes alkotó
ember jogos panaszai, de az interjúk,
jegyzetek soraiból a magyar olvasónak
úgy tűnik, a színvonal még mindig elég
magas. S hasonlóképpen né

mileg szomorú mosollyal olvassa Strehler
egyik levelében: „Nem is tudom, hogyan
gondolhattak valamikor a színházi
jelmezre úgy, mint valamiféle »előre ki-
talált« dologra, amelyet a színész a próbák
»egy adott pontján« (általában nagyon
későn) ölt magára, hogy aztán alig
valamivel később meg is jelenjen bennük
a közönség előtt!" Tényleg. Hogyan is
gondolhatta ezt valaki...

Strehler tulajdonképpen muzsikus,
karmester szeretett volna lenni, s val-
lomása kedvencéről, Mozartról vagy
operarendezéseiről nem mindennapi zenei
érzékenységet árulnak el. De ebben a
témában mégis legélvezetesebb írása a
Koldusopera zenéjéről írt jegyzete. Strehler
nem „lefordítja" Weill zenéjét, hanem
megjeleníti hangzásvilágát. A „visító"

hawaii gitár, az „ostoba" bendzsó Al Ca-
pone, Dillinger vagy éppen Roosevelt
Amerikáját festi elé, mert ezt az Amerikát
importálja Weill Németországba. Ger-
manizált New Orleans-féleség - határozza
meg az eredeti hangfelvétel stílusát
Strehler - a „bukás felé masírozó társa-
dalom" felkavaró zenei tükörképe. Ennek
a hangzásvilágnak az újjáteremtését
partitúrák, lemezfelvételek összevetésével,
korrigálásával, Weill alkotómódszerének
és hangszerelésének elemzésével készíti
elő, megtoldva az egyes megszólaló
hangszerek jellemzésével.

A több hónapos anyaggyűjtés, a szce-
nikussal, zeneszerzővel végzett előkészítő
szakasz utáni próbafolyamat megörökítése
kevesebb helyet kapott a könyvben.
Strehler jegyzeteiből azonban nemcsak az
egyes előadásokra vonatkozó meg-
jegyzései, utasításai olvashatók ki, ha-nem
általános szemlélete a darabok meg-
közelítéséről. Például alapvető számára,
hogy nem az értelmezés egymás mellé
vagy fölé rendelt síkjairól, hanem egy-
másba illeszkedő szelencékről van szó
(mint a példázatban), magáról a történetről,
majd a történetről és a történelem
szemszögéből és végül az életről, az
emberi sorsról - ő ezeknek az eltérő
arculatoknak a helyes arányát teremti meg.

Ahogy a szerző a bevezetőben megjó-
solta, laza, diszharmonikus könyv született
a „színházi élet foszlányaiból". Ismétlések,
átfedések, fésületlen monda-tok teszik
mégis kellemes olvasmánnyá,
szórakoztatóvá és elgondolkoztatóvá. Az
emberi színházért vitába száll alkotójával, s
arról győzi meg olvasóját: Strehler
nemcsak a színházzal tud beszélni a szín-
házról. (Gondolat, 1983)


