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iorgio Strehler hét rövidke percet késik. Túlmé-
etezett mentegetőzéssel áraszt el, s szinte ma-
a után sodor hosszú, éjkék, légiesen leomló,
laszos eleganciájú kabátja hullámverésében. A
ulisszák közé érve máris megkezdődik az inter-
ú: „Látja, milyen rendezett minden; új színpad-

esterünk van. Nekem kellett gondoskodnom
óla; ezelőtt egy héttel itt egyszerűen nem lehe-
ett keresztülvergődni. Márpedig a színpadon a
end létszükséglet..." Menet közben gyorsan
onzultál egy műszakival: egy fénysugarat kifo-
ásol, amely nem illik a beethoveni pin-

cebörtönhöz. Végre kikötünk a zenekari ülés
ötödik sorában, egy inkább monológnak beillő
beszélgetésre, melynek során, hiába
igyekszem hebegve emlékeztetni a napirendre,
a mester gondosan kerüli a Fidelio témáját.
Henninget, a hűséges német asszisztenst,
rögvest beosztja a kávéfőzőhöz: „Nem
szeretném megsérteni... három cukorral,
Henning, de hiszen úgyis tudod már."

Két órával később Strehler egy hirtelen elfá-
radt tribunus fenséges mozdulatával bocsát ki a
friss levegőre. Úgy látszik, zokon vette iménti ké

telkedő kérdésemet: „Azt mondja, a nagy opera-
énekesek már nem akarnak próbálni. Nem túlzás
ez?"
 Benn él ebben a szakmában, és ilyeneket

kérdez?
 Dehát hogyhogy? Egyáltalán nem

akarnak próbálni?
- Az ég szerelmére, hát mit képzel, miért va-

gyok így kiborulva?
És ez az acélfürtös duce most elprédikálja ne-

kem és a sötétben apránként egybeverődött
csapatának a megvilágosodás evangéliumát: az
operarendezés halott, de senki sem fogja elsirat-
ni, mert önmagát engedte át az üszkösödésnek.
Még ezt az egyetlen Fidelio-előadást itt, Párizs-
ban, és basta! Ő, Giorgio Strehler, aki negyven
éve meditál a színházról, és még régebbi idők óta
rajong a zenéért, mostantól szakít az operával.
Befellegzett, vége, soha többé, leteszi rá a nagy-
esküt.

A valóság, ami ezt a Brecht-tanítványt illeti,
ennél azért persze dialektikusabb. A nagy euró-
pai operaházakkal, amelyeket egy kalap alá
vesz, ugyan valóban teljes a szakítás, legföljebb
Brüsszel a kivétel, „a világ egyetlen operája, ahol
nyugodtan lehet dolgozni". De azért egyetlen
óhaja még maradt: kitépni a Don Giovannit az
„iszonyatos" Scala karmai közül (Strehler rende-
zése nyitotta meg a tavalyi évadot, és Olaszor-
szágban eléggé vegyes kritikákat kapott), és
visszavinni oda, ahol, Mozart jelenlétében,
először játszották: az eszményi arányokkal
büszkélkedő prágai Operába.

Strehler ezen az abszolút remekművön dol-
gozva vesztette el utolsó illúzióit is, és nyomá-
ban, szemmel láthatóan, mély keserűség maradt
benne; mintha csak éppen a Don Giovanni kap-
csán, amellyel oly sokáig nem akart szembenéz-
ni, éppen ott, ahol legkevésbé számított rá, az
„operagépezet" minden galádsága, ördögi csa-
lárdsága összeesküdött volna ellene.

„Furlanettót akartam Don Giovanninak -
megkaptam helyette Thomas Allent. No de Mo-
zart Don Giovannija huszonhárom éves! Ha
megfosztják a fiatalságtól, az ifjúság végzetes
szeleburdiságától, félelmetesen bűnös ártatlan-
ságától, semmit nem lehet megérteni belőle. De
hát végül belementem a Muti javallta kompro-
misszumba, és megrendeztem az előadást egy
javakorabeli bariton köré, aki még igen jól tartja
magát. De ugyan mi értelme volt? A harmadik
előadáson már nem tudott részt venni, át kellett
adni másnak a szerepet. José Van Dam ott volt
minden próbán - kiosztották hát rá. De Van Dam
csupa méltóság, csupa előkelőség; belőle soha
nem lesz Don Giovanni, amint ez kiderült már
Herremann Théâtre de la Monnaie-beli rendezé-
séből, amit aztán bemutattak a Châtelet-ban is;

Strehler Don Giovannija
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STREHLER A CHÂTELET-BAN
iorgio Strehler eddig csak egyszer, 1969-ben a firenzei Maggio Musicalén rendezte meg Beet-
oven egyetlen operáját, a Fideliót. Most, húsz évvel később, makacsul visszatért ehhez a végső
oron optimista drámához, amelyben a szabadság metafizikai győzelmet arat az örök politikai
l-nyomás fölött. Ez volna utolsó operarendezése? Nyilatkozata erre vall.



az egész merő szar volt, nincs rá más szó, mi-
közben a szóban forgó kollégát igazán őszintén
tisztelem.

A mai énekesek megannyi utazó
légipoggyász. Az ember megszokta, hogy a
prózai szín-házban egy-egy gesztus beállítása
akár egy órán át is eltarthat, igyekszik hát húsz
napra az Operához szögezni őket, hogy
kialakuljon a közös nyelv, az a személyes
vonzalom, amely e munkához nélkülözhetetlen.
De hiába, mindig ki-mesterkedik, hogy egy-két
napra megszökje-nek, mert másutt van
fellépésük, márpedig erő-szakkal mégse lehet ide
kötni őket, mint ahogy a díszítőt se lehet
meggátolni abban, hogy vasár-naponként
kiránduljon a barátnőjével. Csupa emberi dolog,
ugye... Megváltoztak az idők, a zsarnoki
rendezők korszaka helyett ma a bárhol, bármikor
készségesen majomkodó énekesek korát éljük,
és mindeközben lassan semmivé lesz a szakmai
színvonal.

Aztán meg itt vannak a karmesterek. Nekem
nem adhatnak be akármilyen zagyvaságot, tudok
partitúrát olvasni, öt percig még a karmesteri
pálcával is tudok bánni, ami éppen elég arra,
hogy ők a nézőtér végéből megítélhessék a ha-
tást. Mahlernek, Wagnernek, Toscanininek volt
igazuk, a muzsikusoknak, akik egyszersmind
rendezők is voltak: egy színházi folyamatot nem
irányíthat két ember. Megjegyzem, Mahler bele
is halt abba, hogy egy méltatlan korban méltó
színházat akart teremteni.

A másik megoldás az, amit Felsenstein alkal-
mazott Berlinben, s magam is ezt pártolom: az
előadás gazdája legyen a rendező, a zenekari
árokban pedig ne egy pálcasztár uralkodjék -
elég egy egyszerű zenekarvezető. De mindeh-
hez áldozatkész fiatal énekesek és karmesterek
kellenek. Ilyen szellemet a sztárok és dívák kultu-
sza nem tűr meg.

Ma már nemis divat a vezénylés, ma már csak
manővereznek: ne túl gyorsan, ne túl hevesen,
csak semmi meglepetést, a belépések legyenek
mindig pontosak, a hangulat minél kellemesebb.
Idáig süllyedtünk a hanglemez-inváziótól örökölt
zenehallgatási szokások miatt! Holott a nagyok -
a maiak közül például Carlos Kleiber - termé-
szetüktől fogva szabálytalanok, végletesek, em-
beriek, tehát nem csalhatatlanok - de soha nem
felcserélhetők vagy összetéveszthetők. Meglát-
ja, eljön a nap, amikor a közönség már azt sem
tűri el, ha megrögzött szokásait csak egy picit is
megpiszkálják.

Egy Traviata-repríz alkalmából Callas is be-
szélt nekem erről. Vele különben is jól lehetett
beszélgetni. Elmesélte, hogy mindig zavarban
van, amikor ennek az operának az utolsó felvo-
nását énekli: a tüdővészben haldokló hősnőt -
tökéletesen egészséges hanggal. „Ki fogom pró-
bálni, hogy a hangom törékenyebb, tompább,
szinte fuldokló legyen." Egy estén meg is koc

káztatta - csodálatos volt. De a kritikusok azt ál-
lították, hogy aznap este nem volt igazán formá-
ban; és így soha többé nem vállalkozott rá.

1947-ben, ugyancsak a Traviatánál, nekem is
támadt egy hasonló indítékú ötletem: azt akar-
tam, hogy Germont szivarozzon. Úgy gondol-
tam, ezzel minden problémát megoldok: vissza-
helyezem az operát a valóságba, konkrétabbá
teszem a színjátékot. Vannak, akik még ma is itt
tartanak, ennél az elképzelésnél - ami engem il-
let, rég kigyógyultam belőle. Nekem ne mondják,
hogy az operát jobban kötik a konvenciók, mint a
színházat - mintha nem volna konvenció már
magában az is, hogy az ember emelt hangon
szólal meg egy dobogón! Az opera, éppúgy, mint
a színház, csak elefánti méretekre nagyítva, ma-
ga a legteljesebb abszurditás, monstruózus ir-
realitás, amelyet valamennyien zavartan és
szkeptikusan szemlélünk -- amíg csak ránk nem
köszönt az a megmagyarázhatatlanul boldogsá-
gos nap, amikor mindenestül rabul ejt.

Van-e súlya a színháznak? Hasznos-e, szük-
séges-e? Minden jel szerint: nem. És mégis: az
ember mindeddig még nem talált fel semmi egy-
szerűbbet és semmi bonyolultabbat, mint ezt az

A világ egyik legszebb fekvésű helysége a
szicíliai Taormina. Az Etna tőszomszédsá-
gában, egy hegy tetején épült a középkori
városka, amelynek határában a hegy mere-
deken szakad le a tengerre. A városka éke a
görög színház, amely nekünk, magyaroknak kü-
lönösen kedves, hiszen legtöbbünk Csontváry
fantasztikus festményéről ismeri. (Közbevetőleg:
Taorminában húsz ország prominens szín-
házkritikusai közül a magyar festőnek persze
még a nevét sem hallotta egy sem.) Taormina ma
az idegenforgalomból él. A természeti és építé-
szeti szépségek mellett mindenekelőtt a tavasz-
tól őszig tartó nagyhírű és rangos kulturális ren-
dezvény, a Taormina Arte vonzza a látogatókat.
Színházi és balettelőadások, hangversenyek és
filmpremierek, kiállítások, folklórprogramok s
egyéb spektákulumok közül válogathatnak a
nagypénzű turisták.

A Taormina Arte májusi, bevezető aktusa im-
már harmadik éve az úgynevezett Európa szín-
házi díj átadásának ceremóniája. Ezt a díjat a
Taormina Arte szervezőbizottsága alapította és
az Európai Közösség patronálja. Azok a szemé-
lyek, együttesek vagy intézmények kaphatják
meg, akik vagy amelyek kiemelkedő szerepet

eleven kommunikációt beszélő vagy éneklő em-
beri lények, férfiak és nők között. Nincs közvetle-
nebb módja, hogy mély gondolatokat fejezzünk
ki, hogy szembenézzünk önmagunkkal, hogy el-
töprengjünk az ember jövőjén és ezt a jövőt moz-
gásformákba öntsük. És ez megérdemli, hogy
annyi munkát, tévedést, fájdalmat, gyötrelmes
félreértést és szigorú keménységet ruházzunk
bele; mert, amint Copeau mondotta, „kerget a
minden áron megakadályozandó kudarc édes-
sége". Mert hiszen a Don Giovanni titkát soha
rendező be nem kerítheti. És mégis: ki-ki a maga
módján gazdagítja a kollektív anyagot, amelyre
az utána jövők építhetnek. Copeau arról álmodo-
zott, hogy egy színészekből, festőkből, írókból,
muzsikusokból álló közösségben élhet és alkot-
hat, de persze maga is tudta, hogy ez utópia. És
mégis: ebben a fantáziaképben olyan erős igaz-
ságtartalom bujkál, hogy értelmet adhat egy
egész életnek -. az én életemnek mindenkép-
pen."

Le Monde, 1989, november 9.

Fordította: Szántó Judit

játszottak a második világháború utáni Európa
színházi kultúrájának gazdagításában. Neves
kritikusokból és színházi szakemberekből álló
nemzetközi zsűri dönti el, ki érdemes erre a hat-
vanezer ECU-s díjra. Eddig Ariane Mnouchkine
és Peter Brook kapta meg. 1990-ben Giorgio
Strehlernek ítélték oda. Ugyanakkor egy speciális
(tizenhétezer ECU-s) díjat is létrehoztak,
amellyel, a színházi nyelv megújításában elért
eredményeiért, Anatolij Vasziljevet jutalmazták.

Egy díj átadása persze önmagában nem elég-
gé jelentős esemény ahhoz, hogy egy fesztivál
nyitánya legyen: fel kell hát tupírozni. Strehler és
Vasziljev díjazását háromnapos tudományos ta-
nácskozás előzte meg, amelyen a két rendező
munkásságát elemezték és méltatták. Kiegészítő
rendezvények is zajlottak az ódon paloták közé
épült, korszerű színházzal és konferenciater-
mekkel ellátott modern kongresszusi és kultúr-
palotában: így a színházkritikusok nemzetközi
szövetségének elnökségi ülése, illetve az euró-
pai színházi újságok és folyóiratok szerkesztői-
nek szimpóziuima. Ez utóbbin volt szerencsém
részt venni, s így több száz magammal a díjáta-
dási szertartáson is jelen lehettem.

Nem akarom untatni az olvasót annak részle-
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HATÁROK NÉLKÜLI SZÍNHÁZ?


