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Milánó, Via Rovello 2.: Giorgio Strehler 1947-

ben alapított színháza, a Piccolo Teatro. Kis
színház: kicsi színpad, egérlyuknyi
színészöltözők, szűk csigalépcsők, sötét
folyosólabirintus, itt-ott jel-mezkupacokkal. Nagy
színészek, nagy előadások: Strehler rendezései.
Világhír. 1998 januárja: székhely- és
dimenzióváltás. A XXI. század szín-házaként
emlegetett új, nagy Piccolo évtizedek óta húzódó
első bemutatója. Strehler Cosi fan tutte-rendezése,
Strehler nélkül. A mester nem érhette meg a
színháznyitó díszelőadást.

És mégis, mind a mai napig Strehler uralja a
Piccolót. Az - immár Strehler nevét viselő - új
színház második bemutatójaként egy 1985-ös
előadását újította fel egykori asszisztense, Carlo
Battistoni. A lehető legnagyobb hűséggel és pon-
tossággal rekonstruálta A nagy varázslat című
Eduardo de Filippo-darab strehleri változatát. A
Cosi fan tuttét is Battistoni fejezte be Strehler
halála után. Ebben a pillanatban ő Strehler igaz-
gatói posztjának legesélyesebb várományosa.

Az együttes még két helyen játszik: az 1986-
ban megnyílt Teatro Studióban és a Via Rovelló-i
épületben. Ott is Strehlert: a régi Piccolóban
május végén a Két úr szolgája ment, az 1947-es
előadás kilencedik felújított változata. Itt, a régi
színház ütött-kopott öltözőiben beszélgettem

Ferruccio Solerivel, a Két úr szolgája-előadás
legendás Arlecchinójával és a Brighellát játszó
Gianfranco Maurival. Renato de Carmine, A nagy
varázslat főszereplője és Carlo Battistoni az új
Piccolóban, a De Filippo-bemutató másnapján
adott interjút.

Ferruccio Soleri:
„Hihetetlen erővel hat"

- Mit jelent a társulat és mit jelentett Strehler

számára ez az ötvenegy éve műsoron tartott
Goldoni-előadás?

- A Két úr szolgája olyan előadás, amellyel fél
évszázada, a színház megalapítása óta képvise-
lünk egyfajta színházeszményt. Mindenkihez
szól, művészszínházi színvonalon. Ma is nagyon
élő, és hihetetlen erővel hat. Strehler itt nem
egyszerűen visszakanyarodott a commedia
dell'arte hagyományához. Olyan színházi nyelvet
teremtett, amely kifejezi a legfontosabb rendezői

Giorgio Strehler

törekvéseit. A Két úr szolgája végtelenül játékos
és „színházias" előadás. Mese és valóság töké-
letes keveredése. Színházi illúzió és játék a kö-
zönséggel.

- Mennyit változott az előadás két színpadra
állítás között?

- Strehler sohasem ismételte önmagát. Bár-
mennyire szerette is újra meg újra színpadra
vinni ugyanazt a darabot, minden korban mást
akart mondani vele. A rendezés a régi maradt, de
mindig valami újjal kísérletezett, az előadásnak
más és más elemét tette hangsúlyossá. A'63-as,
szabadtéri Két úr szolgája például egy az egyben
a színházról szólt. A komédiások ekhós szekéren
érkeztek a színpadra, és a nézők szeme láttára
készülődtek a jeleneteikre. A '77-es párizsi elő-
adás nagyon barokkos lett, a mostani, a Strehler
halála utáni pedig nagyon egyszerű, nagyon le-
csupaszított.

- Változott-e a Strehler által képviselt színház-
eszmény ez alatt az ötven év alatt?

- Ennek nagyon sokféle összetevője van.
Strehler előadásai alapvetően kétfélék. Azok,
amelyeknek a játékosság a lényegük- ilyen a Két
úrszolgája-, ma is úgy hatnak, mint ötven évvel
ezelőtt. Voltak kifejezetten politikai színezetű elő-
adásai, olyanok, amelyekkel társadalmi igazsá-
gokra vagy igazságtalanságokra akart ráébresz-
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teni - ezek felett eljárt az idő. De itt sem a
színházeszmény változott meg, hanem maga a
világ. Strehler hű maradt mindahhoz, amit kép-
viselt, a művészszínházról vallott elképzeléseihez
pedig különösképpen.

 Pedig a Piccolo - főként az első időkben -
épp a politikai előadásaival kavart vihart.

 Nyilván nem véletlen, hogy Gorkij Éjjeli me-
nedékhelyével nyitott a színház. Az akkori politi-
kai helyzet tükrében nagyon is érthető a baloldali
elkötelezettség. A háború után Milánóban a bal-
oldal került hatalomra, és az akkori polgármester
lelkesen támogatta a hasonló politikai nézeteket
valló Strehler és rendezőtársa, Paolo Grassi
színházalapítási tervét. Nekik adta a Palazzo del
Brolettót (a háború alatt itt tartották fogva a
partizánokat a feketeingesek), ahol Strehler és
Grassi meg is alapították a Piccolót. Méghozzá
az akkori színházi viszonyok között egészen pél-
dátlan módon: a Piccolo nem magánszínház volt,
hanem a város támogatásával tartotta fenn ma-
gát. Olaszországban Strehlerrel született meg a
rendezői színház. Egészen addig a „capocomi-
co", a „főszínész" vezetésével próbáltak, és jár-
ták az országot a társulatok. Ez sokkal fontosabb
annál, mint hogy Strehler valóban politikai szín-
házat csinált-e.

- Milyen színészeket hívott Strehler a
társulatába?
 A Piccalónak nem volt és azóta sincs állandó

társulata. Évadonként, egy-egy szerepre
s z e rződtette a színészeket.
 Ön hogyan kapta meg Arlecchino szerepét?
 Strehler az egyik pincér szerepére hí ott

1959-ben, az együttes észak-afrikai turnéja előtt,
így kerültem az előadásba. Arlecchinóról ég szó
sem volt, de miért is 'lett volna? A főszerepet
Marcello Moretti játszotta, kitűnően. A következő
évben amerikai turnéra készültünk, és ekkor -
legnagyobb meglepetésemre - másodszerep-
osztásban Arlecchino lettem Moretti mellett. Még
most is emlékszem arra a New York-i estére,
amikor először léptem fel Arlecchinóként. Az
előadás előtt bemondták, hogy aznap este én
játszom Moretti helyett. Felmorajlott a közönség,
erre kis híján pánikba estem. Az első felvonás
nem is ment jól, de a harmadikban már éreztem,
hogy a helyemen vagyok. 1961-ben meghalt
Moretti, és sokáig nem esett szó a Két úr
szolgájáról. Aztán '63-ban Strehler újra elővette,
úgy-hogy megint próbálni kezdtem. Mint egyedüli
Arlecchino. A '63-as előadás azért is érdekes,
mert akkor kaptam a ma is használt fekete masz-
kot - addig festett maszkkal játszottam.

Az első nagy siker: Két úr szolgája

- Mennyiben más az ön Arlecchinója, mint
Morettié volt?

- A különbség az akrobatikus mozgáselemek-
ben a legszembetűnőbb. Az én Arlecchinóm
nyughatatlan és életvidám, Morettié sokkal hig-
gadtabb volt. Ő Arlecchino lelkére helyezte a
hangsúlyt, én a mozgásra. Rengeteget figyel-
tem Morettit, próbáltam ellesni a titkát, de a
saját utamra Strehler nélkül sohasem találtam
volna rá.

Gianfranco Mauri: „Ide-
oda gondolatpárbaj"

- Sokat köszönhet Strehlernek?

- Mindent, amit a pályámon elértem. Ő tanított
meg a színpad titkaira és a színészi hivatásra.
Megmutatta azt az utat, amelyen el kellett indul-
nom, és ezért végtelenül hálás vagyok neki.
1955-től kezdve egyfolytában vele dolgoztam.
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Bertolazzi A mi Milánónk című darabjának Lui-
sinjaként debütáltam. Követtem Strehlert akkor
is, amikor 1967-ben a Grassival való nézetelté-
rései miatt otthagyta a Piccolót, és „Gruppo
Teatro e Azione" néven saját társulatot alapított,
és 1972-ben együtt tértünk vissza a Piccolóba.
 Vagyis amikor elkezdett dolgozni

Strehler-rel, egyszer és mindenkorra bekerült
a bűvkörébe.
 Velem és még néhányunkkal pontosan ez

történt, de olyanok is voltak sokan, akik elhagy-
ták, akiket lelkileg teljesen összetört a könyörte-
lenségével, a durvaságával, az elszántságával.
Néha valóban a kínok kínjait kellett elszenved-
nünk a próbákon. Mindenkinek. Volt, amikor a
legnagyobbakat is megalázta a társulat előtt.
Persze a nemes cél érdekében, de ezt abban a
pillanatban nagyon nehéz volt belátni. Addig pró-
bált, amíg ki nem hozta belőlünk a maximumot.
Bementünk a színházba, de fogalmunk sem volt,
hogy aznap este mikor végzünk. Ha kellett, öt-
százszor is elismételtette ugyanazt a szöveg-
részt, mondatot, kicsi gesztust. Aztán egyszer
csak tényleg ráéreztünk arra, hogy mit is akart

kihozni belőlünk. A szerep ebben a pillanatban
lett a sajátunk. Idáig viszont csak konfliktusok
árán lehetett eljutni. Pedig állítom, hogy minden
idők összes rendezője közül ő szerette legjobban
a színészeket. Legalábbis azokat, akiknek voltak
ötleteik, akartak és mertek kezdeményezni, java-
solni. Velük a megértés egészen különleges fo-
kára tudott eljutni. Fantasztikus volt a villám-
gyors gondolatcsere a színpadon álló színész és
a nézőtéren álló Strehler között. Sokan voltunk
képesek ilyen ide-oda gondolatpárbajra. Gyak-
ran éreztem, hogy pontosan értem minden
szemvillanását, minden jelzését, minden mozdu-
latát. Meg sem kellett szólalnia, máris tudtam,
mit akar. A többiek, akik erre nem voltak képesek,
fárasztották. Gyűlölte a szájbarágást.
 Mekkora szabadságot hagyott a

színészek-nek a szerepformálásban?
 Sohasem kezdte el a színpadi próbákat

kész ötletekkel. Csak a fő csapásirányokat
tudta, a többi ott, a színpadon született meg.
Ráállította a színészt egy útra, kijelölte a
határokat, és eze-ken a határokon belül teljes
szabadságot hagyott neki. Egy ideig. Aztán
felrohant a színpadra, és

Strehler az egyszemélyes Faustban

elkezdett javítani. Ezért nem tartott soha főpró-
bát: nem bírta volna megállni, hogy ne menjen
fel a színpadra, ha valami nem tetszik neki. Min-
dent megmutatott, ott mellettünk. A monológokat
ketten mondtuk, a dialógusokat hárman - aztán
az előadáson mindig úgy éreztük, hogy egy
szereplő valahogy hiányzik a színpadról. Olyan
érzés volt, mint amikor az ember úszógumival
tanul úszni, és egyszer csak az úszógumi lekerül
a derekáról. De közben megtanultunk úszni.
Strehler sohasem magyarázott, mindig így veze-
tett rá a helyes útra. Es ha a színésznek megvan
az a jó érzése, hogy ő maga talált rá arra a pici
belső gombócra, amelyből aztán fel tudja építeni
a szerepet, máris nagynak érzi magát. Strehler
pontosan ezt akarta. A Piccolo gégésze mondta
egyszer vizsgálat közben, talán egy Goldoni-elő-
adás próbája után: „Mindenki, aki ebben az elő-
adásban dolgozik, rendező. Kivéve persze
Strehlert."
 Strehler tehát játszott is, miközben rende-

zett.
 Színházi élmény volt nézni a próbáit. Szín-

ház a színházban. Mi színészek is éreztük ezt,
amikor a nézőtéren ültünk, mert éppen nem min-
ket kínzott a színpadon. Elképesztő dolgokat mű-
velt. Volt, amikor végigbeszélte a délutánt, anek-
dotákat mesélt, csupa olyan dolgot, aminek lát-
szólag semmi köze nem volt a játékhoz, össze-
vissza csapongott a fantáziája. Ezzel meg tudta
őrjíteni a fiatal, tapasztalatlan színészeket, akik
maguk is szerettek volna szóhoz jutni a színpa-
don. Aztán hétórányi viccelődés, kiabálás, szit-
kozódás után egyszer csak mondott valami életre
szólót. Valamit, ami örökre az agyunkba véső-
dött.
 Gondolom, az olvasópróbákon is legalább

ennyire fontos volt a színész és rendező közti
gondolatcsere.
 Az olvasópróbát izgalmas játéknak fogta

fel. Minden észrevételnek örült, a jóknak is, a
butaságoknak is. Az volt a fontos, hogy közösen
gondolkodjunk a darabról. Hogy megértsük a
miérteket, a szereplők közötti kapcsolatok mi-
lyenségét. Az olvasópróbák elején semmiféle
konkrét elképzelése sem volt az előadásról. Vi-
szont a darab hátteréről addigra már mindent
tudott. Az első olvasópróbát úgy kezdte, hogy
mindezt szépen elmesélte. Elhelyezte a darabot
az időben, a szerző életművében és a környezet-
ben, amelyben a történet játszódik. Az egyik leg-
fantasztikusabb olvasópróba-élményem volt,
amikor a Chioggiai csetepaté próbáján a Goldoni
korabeli velencei halászok életéről mesélt. Aztán
elvitt bennünket Chioggiába, hogy szokja a fü-
lünk a chioggiai dialektust. Az első olvasópróbán
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mindig felolvasta a szöveget, az egészet, és el-
magyarázta, hogy miért vette elő a darabot, miért
akarja megcsinálni. Hihetetlenül tisztelte a szerző
szövegét, és igyekezett rajta minél kevesebbet
változtatni. Mindig a szövegből indult ki, ebből
próbáltuk kihámozni a jelentést. Értelmezte a
darabot, kérdezgetett, közösen értelmeztünk.
Aztán újra elkezdett mesélni. Arról, hogy
milyennek képzeli a színpadot, a fényeket.
Hihetetlenül szuggesztíven tudott festeni a sza-
vakkal.

Renato de Carmine:
„ Vízre vagy márványba"

- Az ön számára mit jelentett együtt dolgozni
Strehlerrel?

 Mellette éltem le az életemet. Rengeteg
fontos előadásában játszottam, a Galileiben, A
szecsuáni jólélekben, A rabszolgák szigetében -
az életműve csúcsait jelentő rendezéseiben.
Gloster voltam a Lear királyban, ezzel az
előadással be-jártuk a világot. Rengeteget
tanultam Strehlertől, és nagyon sokat
gazdagodtam általa. Megerősített a müvészi
választásaimban és az ösztönös ráérzéseimben.
Ő mondta azt, hogy a színész vízre ír, a szava
elszáll a színpadon, de éppen ezért kell úgy
játszanunk, mintha márványba vésnénk azokat a
szavakat. Strehler tanított meg arra is, hogy
sohasem szabad megelégedni az első
eredménnyel, hanem erőt kell gyűjteni, és tovább
kell menni, egészen a tökéletesig.

 Ha visszatekint a Strehler-életműre, mely
előadásait tartja a legfontosabbaknak?

 Címeket mondjak? A Két úr szolgája,
amely mára a színház „cégérévé" vált. A téli
Velencét idéző A terecske és az őszies Chioggiai
csetepaté. A Lear királya színpadi sártengerrel. A
vihar a repdeső Ariellel. A hegyek óriásaia
komédiások szekerével, amely darabokra törik a
vasfüggöny súlya alatt. Goldoni, Shakespeare,
Pirandello. Es a Brecht-előadások. Vagy a Faust,
a színházról való elmélkedésének, vívódásainak
a summázata. Es a most felújított A nagy
varázslat, egy újabb utazás a fantázia világába. A
realista szín-ház nem az ő színháza volt. Az a
világ, amelyet a színpadon teremtett, sohasem
akart a való világ-ra hasonlítani. Mindig maradt
az előadásaiban valami kísérteties, ami csak a
színház és a fantázia „valóságában"
értelmezhető.

 Miért éppen A nagy varázslat került be vá-
ratlanul az évad programjába?

 Strehler halálával felborult az idei műsor-
terv. Itt, az új színházban neki kellett volna ren-
deznie Goldoni Emlékiratait. Kényszerhelyzetben
voltunk, így vettük elő A nagy varázslatot. Olyan
Strehler-előadást kerestünk, amely viszonylag

könnyen felújítható, és méltó emléket állít
Strehlernek. A nagy varázslat ilyen. Szinte az
összes főszereplő játszott az 1985-ös előadásban
isi jól emlékszünk Strehler instrukcióira. Akkor, a
kicsi Piccolo színpadán tényleg megtörtént a
varázs-lat, a színházi csoda. A nagy varázslat
itt, a nagyszínpadon is elvarázsolt bennünket.
Újra rá tudtunk érezni az akkori előadás
ritmusára és ahogy haladtunk előre, mindinkább
visszajött a '85-ös előadás hangulata. Ez
határtalan örömrnel töltött el bennünket, de
mindenki érezte a feszültséget is. Azt, hogy
hatalmas feladatra vállalkoztunk. Hiszen Strehler
már nem mondhatja meg, hogy rosszabb vagy
jobb lett-e az előadás, mint a '85-ös.
 Ki lesz Strehler utódja?
 Nagyon nehéz megmondani, hogy a nagy

rendezők közül most ki van a csúcson, ki lenne
a legméltóbb arra, hogy elfoglalja Strehler helyét.
Peter Stein, Peter Brook, Bob Wilson, Patrice

Chéreau, Luca Ranconi, Carlo Battistoni? Én
Battistonit tartanám a legalkalmasabbnak.
Hosszú évekig dolgozott Strehlerrel, azt hiszem, ő
képviselné a leghitelesebben Strehler örökségét.
Aggaszt, hogy ennyire elszabadultak az in-
dulatok a színház körül. Lehet, hogy ebben az
interregnumban nekem kellene átvennem a ve-
zetést egy rövid időre. Csak azért, hogy megmu-
tassuk: a színház továbbra is a strehleri szellem-
ben kíván működni. A Piccolónak mint müvész-
színháznak tovább kell élnie. Strehler kijelölte az
irányt, amerre tovább kell haladnunk.

- Milyen konkrét tervei, elképzelései voltak
arról, hogy milyen műsorral kellene megtölteni a
három színházat?

Paolo Grassi és Strehler
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Jelenet a Chioggiai csetepatéból

- Strehler kidolgozta a „Progetto 2000"-tervet,
amely nem más, minta három színház
műsorterve 2000-ig. Az új színházat „színházi
várossá" akarta tenni, ahol nemcsak prózai dara-
bokat, hanem balettet és operát is játszanak, és
ahol ezek mellett filmvetítéseket, koncerteket,
kiállításokat rendeznek. Azt akarta, hogy a régi
Piccolóban minden évben felújítsanak egy-egy
történelmi Strehler-előadást. Ez így is marad. Es
az is, hogy a Teatro Studio a fiataloké. Strehler
színész tanítványaié és a kísérletező kedvű fiatal
rendezőké. Strehler '89 óta irányította az Európai
Színházak Unióját, szintén a nyitottság, a párbe-
széd szellemében, hasonló célkitűzésekkel. Na-
gyon izgalmasnak tartom, és az első pillanattól
kezdve támogattam Strehlernek azt a kezdemé-
nyezését, hogy a Piccolo minden évben lehető-
séget ad néhány tehetséges fiatal európai rende-
zőnek arra, hogy itt rendezzen. Én az idén egy
lengyel rendező, Krzysztof Warlikowski Pericles-
előadásában játszottam - óriási élmény volt. Az
évad végén Strehler és Dogyin közösen akartak
rendezni egy Majakovszkij-előadást, a két rendező
tanítványainak részvételével. Ez elmarad, de
szerencsére minden más marad a régiben: jövő-
re új vendégrendezők jönnek. Ez is része a
strehleri örökség folytatásának.

Carlo Battistoni:
„Ezt mind te találtad ki"

- Hogyan lett Strehler munkatársa?
- A találkozásom Strehlerrel életem fordulópont-
ját jelentette. Akkoriban a RAI-nál dolgoztam, a
Strehler-előadások tévéváltozatait rendeztem. Az
Éjjeli menedékhely volt a sorozat első darabja,
1970-ben. Amikor Strehler '72-ben visszatért a
Piccolo élére, megkérdezte, hogy volna-e ked-
vem asszisztensként dolgozni mellette. Nagy
örömmel mondtam igent. A Piccolóban az
asszisztens teljes jogú rendező. Rendez önállóan
is, ha pedig Strehler előadásaiban dolgozik,
gyakran ő a próbák egyedüli irányítója. Ha nem
új Strehler-rendezésről, hanem valamelyik régi
előadás felújításáról volt szó, a mester sokszor
csak egy-egy próbafázis után jött be megnézni,
hogy állunk. Huszonhat évig dolgoztunk együtt,
először a Lear királyban.
 A Strehler-életművet lezáró Cosi fan tutte

próbált is irányította Strehler mellett...

 Igen, aztán a halála után én fejeztem be az
előadást. Jól ismertem az összes elképzelését,
mert gyakorlatilag az ötlet felmerülésétől kezdve
részt vettem a munkában. Mindent nagyon gon-
dosan előkészített, de mindketten tudtuk a szín-
padi próbák kezdete előtt, hogy az előadásnak
még rengeteget kell csiszolódnia. Strehler ren

dezéseinek végleges megoldásai mindig a szín-
padon születtek meg, a próbafolyamat utolsó
stádiumában. Ez az utolsó néhány hét volt mindig
a legintenzívebb, legtermékenyebb időszaka.
Ilyenkor csak a születőben lévő előadás bűvöle-
tében élt, minden más megszűnt körülötte. A
Cosi fan tutte előkészítéséből kimaradt ez az
utolsó, hallatlanul izgalmas fázis.

 Hogyan élte meg az együttes a próbafolya-
mat végét?
 Elkeseredetten, szinte reményvesztetten lát-

tunk munkához. Nem attól féltünk, hogy Strehler
nélkül nem tudunk tovább dolgozni, hanem attól,
hogy nem készülünk el időre. Nagyon szerettük
volna az eredetileg kitűzött időpontban megtar-
tani a bemutatót, de ez - abban a pillanatban -
teljességgel lehetetlennek tűnt. Már akkor is ké-
sésben voltunk, amikor Strehlerrel próbáltunk.
Úgy dolgoztunk, mint az őrültek, nosztalgiázni
végképp nem volt időnk. Aztán egyszer csak
pontosan úgy kezdett működni minden a színpa-
don, ahogy szerettük volna. Ahogy Strehler is
szerette volna. Igen, sikerült! - mondogattuk
lelkesen. Megcsináltuk a világítást - és Strehler
fényei világítottak. Ekkor éreztük igazán, hogy
mennyire hiányzik. Szörnyen ambivalens érzés
volt, hogy nélküle kellett megtartanunk a bemu-
tatót. Annak a színháznak a nyitó előadását, ame-
lyért annyit küzdött, amelyért - a szó szoros
értelmében - élt és halt. Éppen ez a legmegrá-
zóbb a halálában: hogy éppen most történt, ami-
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kor mindössze egy-két színpadi próba erejéig
tudta élvezni a sokéves munka gyümölcsét.
Hosszú évekig veszekedett a város vezetésével
azért, hogy felépülhessen az új székhely. Határ-
talan örömmel töltötte el, hogy végre elkészült és
megnyílhat. Azóta hihetetlenül kísért a múlt, és
éppen az érzelmi kötődések miatt nagyon nehéz
újrarendezni az előadásait. Most is, amikor A nagy
varázslatot rendeztem, minden pillanatban azt
vártam, hogy belép valamelyik hátsó ajtón.
Szívszaggató a hiánya.

 Barátok voltak?
 Szerettem, tiszteltem, csodáltam. Strehler

volta legintelligensebb és legélénkebb fantáziájú
ember, akivel valaha találkoztam. Egészen elké-
pesztő képessége volt a dolgok átlátására, az
összegzésre. Pillanatok alatt elolvasott húsz ol-
dalt, és nem elég, hogy minden apró mozzanatra
emlékezett a szövegből, rögtön kritikai észrevé-
teleket is tett az olvasottakkal kapcsolatban. A
tévét is ugyanígy nézte. Itta a szemével. Napi
félóránál többet biztos hogy nem tévézett, de
akkor tíz-tizenkét csatornát nézett egyszerre, pil-
lanatonként kapcsolt egyikről a másikra. Monda-
nom sem kell. hogy tudott mindenről, ami a
világban történt, a színházi eseményekről nem is
beszélve. Ő volt az ideális néző. A színházban is.
Egyszer például, amikor A terecske felújítópróbái
zajlottak, és először jött be megnézni, hol tar-
tunk, elkezdett lelkendezni a saját, néhány évvel
azelőtti ötletei láttán. „Hogy ez milyen jó! Te

találtad ki?" - kérdezte többször. „Dehogyis,
Giorgio, ezt mind te találtad ki." Olyan volt, mint
egy lelkes kisgyerek. Lement a próba, összehívta
a színészeket, külön-külön megdicsért
mindenkit, kiemelt minden apróságot, ami
tetszett neki. Aztán másnap, amikor átvette a
próbák irányítását, ízekre szedte az egészet, és
kidobott belőle szinte mindent, amit az előző nap
megdicsért.
 Hogy viselték el ezt a színészek?
 Strehler könyörtelenül megkínozta őket.

Minden szónak, minden gesztusnak „ülnie" kel-
lett, addig nem nyugodott, amíg nem látott vi-
szont minden apró mozzanatot a színpadon úgy,
ahogy az a fejében megszületett. Es amíg á szí-
nészek nem a helyes ritmusban mondták á szö-
veget. Az első időkben tíz-tizenkét órát próbált
naponta, az utolsó hónapokban már csak napi öt
órát bírt. Azt mondta, ennyi ideig tud maximáli-
san koncentrálni, viszont ezt az időt a lehető
legjobban ki akarta használni. Ez nem jelentette
azt, hogy néha nem dolgoztunk éjjel kettőig,
háromig. A színészek majd' összeestek a fáradt-
ságtól a próbák végén. Lelkileg is, fizikailag is ki
voltak merülve. Halálra gyötörte őket. De igaza
volt: ezt csak így lehet.
 Abba sem szólhattak bele a színészek, ami

a színpadon történt?
 Strehlerről sokan mondják, hogy önző volt

és öntörvényű, hogy nem tudta elviselni a kriti-
kát. Ez nem igaz. Mindig ösztönözte a színésze-
ket, hogy állítsák meg, ha valamit nem értenek,

Jelenet A terecskéből

szóljanak közbe, mondják el a véleményüket. Ezt
tényleg nagyon fontosnak tartotta, úgy gondolta,
ilyenfajta párbeszéd nélkül nem lehet rendezni.
Neki tulajdonképpen ezt jelentette a brechti epi-
kus színház megvalósítása. A színésznek értenie
kell, hogy mit miért csinál. Kívülről is kell néznie
a szerepét. Gyakran éppen a színészi reakciók-
ból, a próbák alatti viccelődésből, a lehetetlennek
tűnő ötletekből születtek meg a legjobb színpadi
megoldások.
 Hogyan születtek Strehler színpadképei?
 Strehler a szerepigazságok keresésekor

mindig a „külső" színpadi tényezőkből indult ki, a
díszletből, a jelmezekből, a fényből. Tudom, ez
éppen fordítva szokott lenni, de Strehlernél
mindez ihletforrás volt, a fények is hathattak
ösztönzőleg, befolyásolhatták a színpadi maga-
tartásformákat. A színészeket már egy adott szín-
padi hangulatba helyezte bele, vagyis a színpadi
próbák végig díszlettel és a megfelelő fényekkel
folytak, éppen a „külsőségek" hangulatteremtő
ereje miatt. Ilyen volt a színpad fehérsége is. A
színek közül mindössze a fehéret, a szürkét, a
kéket és a sárgát használta - ezeket különböző
megvilágításokkal árnyalta. Varázsolt a fénnyel,
mestere volt a fénybeállításnak. Azt vallotta,
hogy a rendező mesterember, és valóban ebben
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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

G

Jack Lang és Giorgio Strehler

STREHlER - A FANTÁZIA BÁTORSÁGA
A PRIMA FILA ÉS A SIPARIO ÖSSZEÁLLÍTÁSÁBÓL


