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rzékenységét formáló meg „karbantartó"
élményeiről, tapasztalásairól is beszél a
távolban élő, ki az ötvenes-hatvanas évek
fordulójától kezdve választott helyén, a

bőséges európai választékot is kínáló Pá-
rizsban, a Nemzetek Színháza, majd az Európa
Színház fesztiváljain, évadain, egyéb vendégsze-
replések alkalmával és egy boldog negyedszázad
sűrű itáliai látogatásai során elég sokat, lényege-
set láthatott Giorgio Strehler mintegy kétszáz
prózai és félszáz operai rendezéséből. Hálásan,
örömmel emlékezik tehát, de feladatként okkal
fölemlítve némely tényt, utalva egy páratlan mű-
vészi pálya egész ívére, kezdeteire és körülmé-
nyeire, azokkal a személytelenebb (s netán bi-
zonytalanabb) hordalékismeretekkel, melyeknek
forrásai-a hallomás, baráti közlés, régebbi cikk,
műsorfüzet s egynémely áttekintő szakmunka
vagy interjúkötet - mára már keverednek tuda-
tában; téve persze ezt a teljesség minden igénye
nélkül, mindössze néhány egyezményesen tu-
dott fordulópont, állomás megnevezésével.

Magyarnak talán nem felesleges párhuzam,
hogy Giorgio Strehler ugyanabban az évben
született, 1921-ben (az Oroszlán jegyében,
augusztus 14-én), mint Pilinszky, Mészöly
Miklós és

Jancsó Miklós, némely hasonlítható történelmi
vonzással és taszítással, az etika és az esztétikum
kettős kötésével. Született a határ menti Trieszt-
ben (pontosabban szomszédságában, Barcolá-
ban), az egykori Monarchiához méltó keverék
családban, olasz, osztrák, szláv, sőt, francia föl-
menőkkel, könnyedén váltogatva mindvégig a
három nyelvet, s tudatosítva magában, olasz
vélekedésre mindenképpen kedvezően azt, amit
ott a Mitteleuropa hívószónak szokás kölcsönöz-
ni. De igazi nyelve az anyának, Alberta Lovricnak
- ki kiskorától egyedül nevelte a félárvát- örökí-
teni is a zene volt; a hegedűművésznő, a trieszti
operaház zenekarának tagja, mondják, Hubay
Jenő mesteriskoláját látogatta, s emígy kisfia is
elkísérhette őt Budapestre; s a zene egész élete
során társa maradt a Scalába, majd Salzburgba
sokszor meghívott operarendezőnek, aki szíve
titkos vágyával és még irányítóbb impulzióival
karmester szeretett volna lenni, s ki legkedve-
sebb Mozartját - tevékenysége talán legfőbb
„spiritualizálóját" - élete végéig odahaza, magá-
nak is „breviáriumozta", nap mint nap zongo-
rázta...

Giorgio Strehler tízévesen került át Milánóba,
ott kezdett bele utóbb laza jogi tanulmányokba,
de hamar az Accademia dei Filodrammatici színi
főiskoláján kötve ki; érdekes, érdemes megje-
gyezni, hogy az egyik vizsgaelőadáson éppen
Molnár Ferenc Liliomát alakítva. Művészi pályán
indulni persze csak a kor adta keretek között
lehetett: első számon tartott rendezésére - Pi

randello három egyfelvonásosára - 1943 febru-
árjában Novarában, a fasiszta „kultúrházban", a
Casa Littoriában került sor; s a kor olasz „jelleg-
zetessége" az is, hogy „nyitott", sőt, akár „ellen-
zéki" dolgozat jelenhetett meg pártos és hivata-
los kiadványban, például a novarai „fasiszta
egyetemisták" havilapjában, a Posizionéban, '42
őszén Strehlernek is két „alapító" cikke, első
„manifesztuma" az öntörvényűnek, alkotói ran-
gúnak kívánt „színi írásról" és a jogaiba vissza-
állítandó „rendezés felelősségéről", követendő
példának említve rá a meiningeni herceget, An-
toine-t, Sztanyiszlavszkijt, Nyemirovics-Dan-
csenkót, Tairovot, Vahtangovot, Piscatort, Co-
peau-t, Jouvet-t, oroszt, szovjetet, balost, forra-
dalmárt, polgári racionalistát és demokratát:
provinciális naiconalistáknak csupa külföldit.

„Ellenállás": a gondolat igényes függetlensé-
gén meg a magánérintkezések és vélekedések
kívánatosán túl jószerivel szépítő legendák. A
háború vége felé behívott Strehler katonaszöke-
vényként került '43 szeptemberében Svájcba, a
mürreni gyűjtőtáborba, az ismert politikusnevek
közül furán Luigi Einaudi és Amintore Fanfani
társaságában. De itt is tüstént filmklubot
szervez, Eizensteint, Pudovkint, Renoirt vetíteni
a már akkor tisztes pályakezdő filmessel, Dino
Risivel; majd 1945-ben Genfben megalakítani
egy fiatal, soknemzetiségű társulatot, a
Compagnie des Masques-ot, megrendezni
például - anyai nagy-anyjától kölcsönözve a
franciás Georges Firmy álnevet - Albert Camus
Caliguláját - szinte alig

hihető, hogy afféle világ-
ősbemutatón...

1945 nyara azután a visszatérés Mi-
lánóba, hol - miként Firenzében, Ró-
mában is - szorosabban-lazábban
csoportosul az ellenállásból kinövő,
ahhoz hozzánövő úgynevezett „negy-
venötös nemzedék". Néha társuló,
máskor csak becsült párhuzamos pá-
lyán indulnak, újraindulnak a rende-
zőtársak, Visconti, Orazio Costa, ki jó
három lusztrummal később majd el-
származott hazánkfiát, Giorgio Press-
burgert veszi tanári szárnya alá; készü-
lődik a kor hangulatát, buzdulásait a
külhonnal is legjobban megismertető
olasz neorealista filmművészet; az író-
világból Strehler az értelmiségi hang-
adókkal ismerkedik: Carlo Bóval, a kri-
tikussal; Elio Vittorinivel, a Politecnico
című folyóirat baloldali, demokratikus
elkötelezettségű vezéralakjával, de ki-
nek a Togliattival folytatott nagy vitája a
politikum vagy az esztétikum kizáró-
lagos elsőbbségéről mintha csak Kas-
sák és Kun Béla perlekedését ismétel-né
meg; Franco Fortinival, a harcos
„mindenessel", ki zaklatott vélekedé-

Laura Marinoni és Philippe Leroy (Marivaux:
A rabszolgák szigete)
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seit a '47-ben megszűnt Politecnico után
jó évtizedig a „szocialistának" tekinthető
Avantiban teszi közzé - ott, hol a
színikritikus nem más, mint az a Paolo
Grassi, aki 1947 és 1982 között Strehler
mellett lesz a Piccolo másik: az
adminisztrációs (meg emberi, meg po-
litikai) gondokat viselő pillére.

A háború utáni első két esztendő
Strehler számára a tájékozódás és a
készülődés ideje; tűnődés a térben és
időben közelibb két mester, Copeau és
Jouvet példáján, tollal a kézben a Milano
Sera kritikusaként; rendezőként hol itt,
hol ott, meghívásra a drámairoda-lom
horizontjának tágításán: a Caligula
Camus-jával, a Gyilkossága katedrális-
ban T. S. Eliotjával, a Thérése Raquin
Zolájával, a Kispolgárok Gorkijával, az
Amerikai Elektra meg a Vágy a szilfák
alatt O'Neilljével, Georg Kaiserral,
Salacrou-val, a kortárs nemzeti iroda-
lomból például Dino Buzzatival.

Majd 1947 tavaszán a nagy ugrás a
nagy vállalkozásba: a Piccolo Teatro
megalapítása a Dómnak szinte szom-
szédságában lévő Via Rovello elhanya-
golt mozihelyiségében, egy alig félezer
férőhelyes teremben, szűkös, szélesebb,
mint mély színpaddal. Az első bemutató május
14-én Gorkij Éjjeli menedékhelye (akkori olasz
címén: L'albergo dei poveri). Persze Strehler a
rendező (s mellesleg ő harmonikázik Aljosa
kisebb szerepében is); a díszlettervező az első
évtized (zsúfoltabb? naturalistább?
expresszionistább?) munkatársa, az utóbb majd
Dél-Amerikába vetődő Gianni Ratto; s ott vannak
már az első szakasz „vezető" színészei is: Lilla
Brignone, Gianni Santuccio, Antonio Battistella,
Marcello Moretti; rövidest ott lesz Franco Parenti,
Giorgio De Lullo, mulatságos, ha kisebb szerepre
az utóbb modernista, kísérletező rendezőként
vagy a barokk operai stílus föltámasztójaként,
megújítójaként elhíresült Luca Ronconi és
Pierluigi Pizzi is.

Az esemény visszatekintve is csak így ítélhető
meg: nagy szakítás, fordulat, szinte „kulturális
forradalom" az olasz színház történetében s né-
miképp az olasz szellemi életben; egybevágó,
erősítő jelensége sem tagadható akár az egész
európai színházi világban. Strehler és Grassi
beköszöntő programmanifesztuma ugyanis vilá-
gosan fogalmazta meg az egész „negyvenötös
nemzedékre" érvényesen a gondot és szándékot:
hogyan kilábolni a fasizmus provincializmusából,
a hírhedt ventennio némely technicista-mo-
dernista kérkedéssel, pufogással vagy bizonyos
akadémikus komolysággal sem leplezett archai-
kus, feudális, beamteri és filiszteri posványából;
hogyan behozni a hátrányt, „fölzárkózni" a némi-

képp talán idealizált európai színvonalhoz. Nem
a mi ráfogásunk, Strehleré a vélemény: az olasz
fasizmus színháza, kiváltképp a második évtized-
ben, valójában kispolgári, „fehér telefonos" bul-
várszínház volt, Bernsteinből, Lavedanból,
Sardou-ból koppintott házasságtörési komédi-
ákkal, melyek vagy a nagy semmiben játszódtak,
vagy képzelt francia miliőben, netán: Magyaror-
szágon; hírünk, „Ilonák", „vengerkák", körmen-
diferencek, hírünk a nagyvilágban...

A „kilábolás" jelenthette a horizont tágítását,
Strehler darabválasztásait és kezdeti stíluskísér-
leteit, hiszen a már említett szerzők mellé a
Piccolo korai műsorára került Calderón és
Shakespeare, Büchner, lbsen és Osztrovszkij,
adaptálásban Dosztojevszkij avagy Toller és
Sartre, a nemzeti klasszikusokból Goldoni,
Gozzi, Pirandello; s próbálkozott a rendező olyan
modorokkal is, naturalizmussal, némi avant-
gárddal vagy szürrealizmusba hajlóval (Savinio,
Bontempelli ürügyén például), melyekből később
egyenesben kevéskét őrzött csak meg. Hasonló
fordulatot jelentett a rendezői színház
meghirdetése, melynek csekélyebb volt Olaszor-
szágban a hagyománya: az alkalmi vagy vándor-
ló társulatok csak színészekre (sztárokra és cse-
pűrágókra) épültek, a „rendezés" inkább csak
„beállítás" volt, rutinmunka és ajándékozás a
vezető komédiás, a capocomico jogával. S ami
ennek a változásnak részint előfeltétele, részint
pedig következménye lehetett: annyi sóhajtozás
után végre egy teatro stabile, „stabil", állandó,

Didi Perego, Mint) Bignamini és Pamela Vil-
loresi A chioggiai csetepatéban

tartós munkára berendezkedő, szilárd bázishoz
kötött, közösségben gyökeret eresztő társulat és
színház (lehetőleg épületként is) megteremtése.
S véle, a kor másik követelményével, mely ha-
sonlóan fogalmazódott meg Franciaországban
Jean Vilar TNP-jével, a Théâtre National Popu-
laire-rel: legyen a színház a köz társadalmi igé-
nyű, felelős és netán „nevelő" intézménye, kapuit
megnyitva az új, szélesebb közönségrétegek
előtt is; legyen demokratikus, népszerű, „népi",
nemzeti, haladó gondolatra éppen a legválaszté-
kosabb művésziséggel ébresztő... Strehler és a
Piccolo csak csodálható érdeme, hogy az évek,
az évtizedek múltával fakulhatott persze az utó-
pia, de megvetés vagy gúny máig sem tudta
kikezdeni.

Az alapítás éve, 1947 nyara tüstént meghozta
a Piccolo szinte „emblematikus" munkájának
tekinthető Goldoni-komédia, a Két úr szolgája
strehleri változatát; ezt követte, öt-hat megőrző,
módosítgató felújításban az idei, immár posztu-
musz párizsi sorozatig mintegy kétezer-három-
száz előadás belőle, vissza-visszatérő szereplők
több tucatját elhasználva, de csak két Ar-
lecchinót, 1963-ban bekövetkező haláláig Mar-
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cello Morettit, majd Ferruccio Solerit. S jöttek az
alkalmibb sikerek és eredmények bőségében a
színháztörténetileg még maradandóbbak: azok a
bemutatók, melyek föl-fölújított szériákban, illet-
ve más sorozatok magvaként és „generátora-
ként" végképp elválaszthatatlanok a Piccolótól,
Strehlertől s persze a két újabb, főbb látvány-
tervező, Luciano Damiani és Ezio Frigerio ne-
vétől: a másik Goldoni-mű, a Nyaralás-trilógia,
Pirandellótól A hegyek óriásai, Carlo Bertolazzi
századvégi városi „népszínműve", az El nost Mi-
lan, a csehovi Cseresznyéskert és Brecht
Koldusoperája. Jobbára ezek az előadások, meg
még egy-két Shakespeare (Lear, A vihar)
gazdagították Európa-szerte a Piccolo hírnevét,
megannyi turnén, vendégjátékon, fesztiválon.

A Piccolo emez első fénykorának az 1968-as
események párizsinál zűrzavarosabb, sokkal
több feszültségtől terhes, indulatra, vádaskodás-
ra hajlamosabb olasz légköre vetett véget. Meg-
bántottan, csalódottan, talán némi komédiás-
képlékenységgel is, '68 júniusában Strehler bú-
csút mondott a Piccolónak, s Gruppo Teatro e
Azione néven néhány hűséges színészével füg-
getlen, új társulatot alapított. Kényelmetlen igaz-
ság, hogy haloványabb eredményekkel. Volt egy
dokumentumjátéka, mely „Zeitstück"-ként sem
mondott eredetit, érdekeset a korról; Peter Weiss
A luzitán madárijesztőjét akkor is nagyon kedvet-
lenül néztük, bár tudnánk feledni; sikeresebb volt a
Pratóban bemutatott új Éjjeli menedékhely, az
eredetihez hívebb gorkiji címmel s talán jelentés-
sel (Nel fondo); az akkori szakasz hozama, egyé-
ni haszonnal, egy időre inkább a salzburgi köz-
reműködés volt Karajannal, ameddig a két
„oroszláni" alkat bírta egymás szagát... De nem
nagyon jeleskedett közben a Grassi irányításával
a politika viharjaiban tovább hajózó Piccolo sem
Adamov vagy Gatti durván sematikus darabjai-
val; valamelyes elismerést csak az olasz rene-
szánsz népi komédiaírójának, Ruzanténak
fölfuttatása érdemelt ki; tüstént maradandónak
pedig a Strehler-tanítványként '71-ben Milánóba
szerződött ifjonti francia „géniusz", Patrice
Chéreau wedekindi Luluját ismerhettük föl.

Strehlernek négy évig a „belső száműzött"
kenyere jutott, a megbántott ember hiúságának
hízelgően csupán a többiek rossz lelkiismereté-
vel. A „tékozló fiú" azután '72-ben mégis vissza-
tért a nevétől elválaszthatatlan színházhoz,
újabb, részint kiteljesedő, részint ennen régi si-
kereit még tovább tökéletesítő második „fény-
korára". Oda, majd '83-ban további hat évre
vendégként, a francia kulturális miniszter, Jack
Lang meghívására a párizsi Európa Színház élé-
re. De mégis: időközben szinte észrevétlenül
mintha megcsappant volna a kedv; fordult a világ
is, városok, kormányok szubvencióra egyre so-
ványabb összeget szántak; és sejthetően, csak
nehezen érvelhetően: mintha Európa-, sőt világ-

szerte csökkent volna a színház rangja, szerepe,
társadalmi fogadtatása; vagy csupán egyszerűen
lepörgött egy nagy színházi szakasz, a „rendezői
színházé", s a világot is változtatni akaró mágus-
ból, a „polisz" megmozdítójából lett nemzetközi
design-mester, bámulatos kivitelező. Utópiával
élő „modernizmusra" jött a szemfényvesztő
„posztmodern", életformáló élményekre a jót is
hamar felejtő frivol fogyasztás. 1968-ban, A
hegyek óriásai végén a komédiások kordéjára
rázuhant a vasfüggöny, jó évtizeddel később
Prospero törte el a színen varázspálcáját. Az
övét Strehler persze ily teátrálisan nem, de
megújítót már kevesebbet hozott; csak nagyon
szép, egyre „szebb", pátoszosan, megindítóan,
goetheien „humanista" előadásokat sorjáztatott
még, igazítva a választást, akár tágítva a
spektrumon a bánatos-bölcs aufklärista
Lessingtől Marivaux-ig, de hát utóbbival, A
rabszolgák szigetéve l szinte mára jelenben, '95-
ben vagyunk; tíz éve sokat utazó honi
pályatársaink is garmadával vihetik (hozhatják) a
híreket, a sors utolsó fintoráról is: hogy Giorgio
Strehler már nem érhette meg, amiért pedig két
évtizeden át viaskodott: a Via Rovelló-i szerény
terem után a Piccolóhoz végre méltó új, modern
épület megnyitását...

Mi ricardo, je me souviens:
emlékezzünk

Emlékezünk Goldoni Arlecchinójára, de vajh me-
lyikre a sokszor-sokszor látottból, ha a mű mint-
egy végigkísérte a Piccolo fél évszázadát? Az
utolsóra, tavalyról vagy '77-ből és '89-ből a pá-
rizsi Odéon „franciásított" változatára, mely
(Goldoni életútjára célozva, netalán a vendéglá-
tóknak is kissé hízelegve) egy Szajna-parti ma-
gánpalota szálájába képzelte a talján vendégko-
médiások egykorú föllépését? Igézettebben
1975-től a velencei Campo S. Angelo szabadtéri
emelvényére, „borás", „sirokkós" nyári estén a
kettősen illően „autentikus" velencei népi közön-
ség soraiban álldogálva? Avagy az ismerkedés
hamvasabb érzékenységével a nékünk legelsőre,
'68-ban Párizsban, a keleti népi negyed kopottas
színházában, a Théâtre de I'Est Parisienben, hol
a sokszorozott színi illúziót a színpadi keretezés
is növelte: egy repkényes, romos fogadó udva-
rán állt ott az alkalmi ácsolmány, kis színpad, s
oldalt, lócán szusszant a csepűrágó, láthatón,
mintegy asszisztálva is játszva két színre lépése
között. Ez volt az első megragadó találkozásunk a
commedia dell'arténak Strehlerék által sem
olyan könnyen föltámasztott, restaurált hagyo-
mányával, s míg minden más régebbi (sőt újabb,
egyéb) ilyetén próbálgatástól csak viszolygunk,

ennek gyermekien egyszerűen (és mégis/ezért
oly hitelesnek) ható leleményeit, a megannyi,
holott „kodifikált", kívülről ismert truffát és lazzit
egy emberöltőn át tudtuk nem megunni: a
légynyelőst, a kenyérbéllel ülepre ragasztott le-
velet, a csettintésre remegni kezdő és a padlón
meginduló pudingostálat, a szomorú paprikajan-
csi hálóinges kapálózását krampuszdobozában,
a fölpattanó fedelű málhában, a lobogtatott piros
zsebkendőkkel egyszeriben ollézó, bikaviadallá
változó perpatvart Pantalone és a Dottore között,
sem két harsánykodás szünetében a pillanatnyi
elrévülést: milyen szépek is voltak régen, hajdan
azok a meghitt, mértékkel borozgató esték, ott
szemközt, a Giudecca szigetén. Emlékezünk?
Nem múlt az idő, noha már régen halott az első
Arlecchino, Marcello Moretti, s bizony megőszült
utóda is, Ferruccio Soleri: tapsra a maszkot levé-
vén látni, koros férfiú immár, ki két órán át
álorcájából lógatta mohó, lihegő kutyanyelvét,
bukfencezve röpítgette a tálakat, servitore di due
padroni, míg két gazdájának szolgálta föl egy-
szerre az ebédet...

Emlékezünk, ez is mintha tegnap lett volna,
1966-ból, szintén a párizsi Odéonból A chioggiai
csetepatéra, a Párizsba készülő Goldoninak
Velencétől s véle ifjúkorától is búcsúzó 1762-es
darabjára. Emlékezünk, nem is a cselekményre,
elvégre a Barufféban csak az történik, történhet
újra meg újra, mit a cím mond: nehéz léptű
halásznépség és cserfesebb fehérnépség folya-
matos szóváltása és civódása. Akkor inkább,
persze, véle: az életesség szívszorító, borongató
látványára, a jelzéssel csak sajdítóbb tárgyias-
ságra, az anyagtalan, egynemű és mégis válto-
zékony fényre, a ridegedő ősz atmoszférájára, a
sirokkó kedélyeket borzoló fuvallatára, a sült tök
illatára, a reggeli párára, a fellegek változékony
luminozitására, a már halványabb Nap vonulásá-
ra az égen, az absztraktul reális térre (játéktérre),
két házfallal kétoldalon, hátul a lagúna tükrözé-
sével, egy beúszó fekete bárkával, mint Guardi
legszebb képén (Poldi-Pezzoli, Milánó); a kez-
dőmondatra, míg fonott székén csipkét verő le-
ányzó öléből a rivaldáig gurul a gombolyag,
„barátnőim, na mit szóltok, milyen időnk is lesz
ma"; s a záróképre, midőn az ifjonti Goldoninak
meghatottan szemlélt képmása, Isidoro, kancel-
láriai kiküldött, afféle fentről jött békebíró, a
Cogitore*, amíg ideig-óráig összebékítve a fele-
selőket, párt is találván leánynak, legénynek, szo-
morkás mosollyal búcsúzik az előtér félhomályos
sávjából - hiszen nincsen már reá szükség - a
furlanára perdülő halásznépségtől: mint egy

*A Cogitore a coadiutore tájnyelvi ferdítése: vagyis
nem „gondolkodót" jelent, tévesen helyezi a kis titkár
fiatalembert súlyos rodini pózba a legjobb magyar
rendező és a legtudósabb magyar dramaturg színhá-
zának egy régebbi Goldoni-műsorfüzete.
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„értelmiségi" a „negyvenötös nemzedékből" a
„néptől"...

Búcsúzik A terecskétől Goldoni másik darab-
jában (Odéon, 1976; 1993) a nápolyi Lovag is,
szintén népre hajló gyengéd „népbarát", utolsó
lottónyereményét karneváli vendégelésre szíve-
sen tékozló, félrecsapott parókás „értelmiségi",
kicsit kíváncsiskodó „voyeur" és alkalmi játék-
mester. „Őszi" a búcsú a Csetepatéban, zúzma-
rás a télbe hajló, szürke Velencében, mely Lu-
ciano Damiani oly egyszerűen keretező díszleté-
ben oly szokatlanul poétikus, mint a vacogtató téli
Hellász Angelopulosz erősen jancsói filmre-
meklésében, A komédiások utazásaban. Mert az
újfent szinte semmicske történésen túl erre a
tárgyiasult és évszakos poézisre emlékezünk
leginkább: egy kis papírhajó úszik a terecske
pocsolyájában, Velencében hull a konfettihó,
cincog a hegedű, vége mindennek, talán marad,
mint a csendéletek örök igazságán, két billegő
fonott szék, egy kosár, suhogva terített terítő, két
zöld palack, ugóriskolából gyerkőcök lábnyoma...

Évszakok, nincsen vége: már-már csehovi
melankóliának ízét őrizzük, holdvilágos kerti es-
tékre, ideges nyárra, fűtetlen őszi frusztráltsá-
gokra emlékszünk a szintén goldonis Nyaralás-
trilógia német és francia nyelvű, bécsi és párizsi
előadásáról (Burgtheater, 1975; Odéon, 1978). A
hosszú estét kitöltő három darabban megint csak
nem sok történik, olyan „galambszürke" benne a
létezés, mint Flaubert-nál; finom csészében
csokoládét kavargatnak, a távolban kondul a
harang, lovak nyakában csilingel a csengő, csi-
korogva áll meg a homokfutó; a boldogság csak a
hangulat csalfa ígérete, szép lányra rossz há-
zasság vár, vénkisasszonyra, kiábrándult cinkos-
ságra talán bölcsebben lemondó.

Meglepetésként emlékezünk a nálunk ma-
napság aligha ismert olasz kisnaturalista, Carlo
Bertolazzi (1870-1916) El nost Milanjára (1894):
a Piccolóval második találkozásunk volt (Párizs,
Théâtre Sarah Bernhardt, 1962), akkor Valentina
Cortesével Nina szerepében, '80 tava-szán
Milánóban Mariangela Melatóval. Ki tudja
tájainkon, ki volt Bertolazzi, noha a Piccolo '53-as
évadján játszott Luluját a megírás évében, 1904-
ben tüstént adta Pesten a Vígszínház; s vajh ért-
e, ér-e annyit, mint mondjuk, a „szociális" Molnár
Ferenc, a Liliom (lásd fentebb!) vagy akár Az
üvegcipő írója: s lám, a társítás önmagunk napi
kiigazítása is, hogy Strehler felől nézve bizony
jeles és gazdag munka volt az évadban Ács
János rendezése is az Új Színházban. Mert
Bertolazziban, a kismesterben, milánói jelzősí-
téssel: „a Navigli-negyed Goldonijában" Strehler a
„városi élet" egyik korai, érdemes megjelenítőjét
fedezte föl, mint éppen Molnárban vagy a cseh
František Langerban: a kezdeti olasz szocializmus
picinyég szentimentális, szomorkásan pittoreszk
szociális érzékenységének tanúját az

ő „szegény gazdagjaival" és „gazdag szegényei-
vel", valahol mintha Jókai Mór és Lengyel Péter
között. S ennek a külvárosi, grundos, vámházas,
ágyrajárós és ingyenkonyhás kisvilágnak megta-
lálta hangulati sodrát és látványba emelő
képzőművészeti megfelelőjét; jelesül például
Luciano Damiani díszletével, mely talán
legerősebb színhelyével az olasz
posztimpresszionizmus-divizionizmus festőjének,
Alessandro Morbellinek neves Trivulzio menhelyi
képét emeli át a színt teljes szélességében
átmetsző kopár menzaasztallal, a salétromos,
tűzfalas háttér moralizáló föliratával: oly hitellel,
szenzuálisan, hogy szinte sejteni lehetett fentről
a milánói facsaró füstöt s ködöt, oldalról a
konyha, a levesestálak enyhe bűzét; illuzionált
szagélményünk színen hasonló csak Székely
Gábor és Antal Csaba Catullusán volt: mintha a
„Füst Milán-i" lakás másában megnyíló
fürdőszobából jött volna a gyermekkorunk pesti
polgáriját azonosító illat: a szivárgó gáz, a
rothadó tömítés, a tisztító- és fertőtlenítőszerek
oly sajátos keveréke...

Mondják, Strehler első Brechtjét, a Koldus-
operát 1956-ban eredetileg az El nost Milan
miliőjébe akarta helyezni. A rendezést 1960 ta-
vaszán, a legelső Piccolo-ismerkedésünkkor, a
párizsi Chaillot-dombon a vendégül látó TNP-
ben mégsem ilyennek láthattuk. Kihívó volt
ugyan, kívántan cinikus és rámenősen dinami-
kus, talján mizerabilizmusnál nyilván „némete-
sen" keményebb, „porosznál" viszont absztrahá-
lón és arányosan „olaszos", együtt inkább „uni

verzális", mint külvárosi „couleur locale"-ra
törekvő. S emlékezetünk szerint Strehler több-
szöri nekifutásából ez volt az ő legjobb Koldus-
operája, a melodráma és az anarchista pulzió, a
filmes citátum és a független önelvűség, a célza-
tosan „politikus" és a kicsit giccsesen (!) gyo-
morba markoló, szebben: a „kulináris" és az
„antikulináris" ritkán szerencsés egyensúlyával;
'73-ban Milánóban már nehezült a játék, mintha
túl sok lett volna a húszas évek „rekonstruált"
Amerikájából, Al Capone és Scarface mitikus
Chicagójából, német festészeti expresszioniz-
musából, Otto Dix boás vampjaiból, hadirokkant
koldusokból, tolókocsis frontharcosokból; az
utolsó változatra (Párizs, Théâtre du Châtelet,
1986) pedig zavartan gondolunk: unalmas, laza,
agyonrendezett (és esetleg menet közben „albér-
letbe" kiadott) „nemzetközi haknira": vénülő év-
tizedünk világot rágó rákfenéjére.

A „brechtiánus" Strehler? - konzervatív körökön
kívül is gyakran hangzott el a kérdés, inkább
számonkérés, vád, ráfogás. Nem egyszerű a vá-
lasz, időrendi kiigazítással sem, habár tudható,
hogy növekvő és lelkes érdeklődése és több-
rendbéli kelet-berlini látogatása meg némely har-

Giancarlo Dettori és Andrea Jonasson A he-
gyek óriásaiban
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tűnt föl: a külvárosok, a borgaták világa, a
tangenzialék, várost kerítő, terelő autópályák
gazos és rozsdatemetős környéke, a gazdasági
(és milánói) csodából kimaradt alproletariátus
csatornázás nélküli, de tévéantennás kalyibái;
de „olaszosnak" az alászálló istenek is: hol
fehér reverendát suhogtató papok, hol élveteg
ipar-mágnások és feszítő onorevolék, DC-
szenátorok, hol olyan lengő, ritkás szakállt
simogató „konfuciánus" bölcsek, mint
amilyenek az olasz hittérítők lehettek, rajzolók
és ágyúöntők is, a kínai császár udvarában... S
marad az emlékezetben nagyon olaszosnak,
még a szocialistában, „aufkléristában" s talán
deklarált ateistában is, rejtve kiirthatatlan
„katolicizmus" is; Sen Tében, „világi
klarisszában" istenfélő jóság, várakozó
anyaiság.

Sen Te fölmagasztalása hódolat is volt,
ajándék az új szerelemnek, a német és olasz
nyelvű színésznőnek, Andrea Jonassonnak: a
plasztikus harmónia, a mozarti humanizmus
oltárán bemutatott áldozat? Dátumok majdnem
egybevágnak, s egyazon a megtestesítő hősnő
Lessing Minna von Barnhelmjében (Párizs,
Odéon, 1984), mely Strehler elemzésében a
„katonaszerencsénél" inkább (így Kazinczy
Ferenc fordításának alcíme) afféle színi
pszichoterápiában az apai és anyai princípium,
a belátó, szelíd fölvilágosodás és az epés
kacajú, mizantróp Spárta összebékítését
példázza, zaklatóra és föloldóra egyaránt Haydn
zenéjét invitálva, Minnát pedig úgy láttatva, oly
operai idealizálásban, mint a Figaro házassága

Giancarlo Dettori és Renato de Carmine A nagy
varázslatban

Grófnéját, A rózsalovag Tábornagynéját. Haydnt
idézve itt, Mozartot szolgálva máskor, mint a csak
negyedszázad föl-fölújításaiban megkopó
legendás párizsi Figaro házasságában (1973).

Feledhetők, anekdotikusak Strehler és Solti
György heves összecsapásai, sajtóban is vissz-
hangzó ajtócsapkodásai, de alighanem az egyik
legtökéletesebb színi teljesítmény, egy század
érzésvilágát összegező (és glorifikáló) játék és
látvány, Ezio Frigerio díszleteivel és jelmezeivel:
Fragonard, Oudry, Chardin festészetének meg-
idézésével, a viseletek finom kor- és osztálytago-
lásával, ómódival, rokokóval, már az újra, polgá-
rira húzóval; mozgásban, csoportosulásokban is
mindig beszédes leleményekkel: légiesen „jan-
csói" a a ira, ha a falusi fiatalság afféle car-
magnole-t jár a clavicemballo körül, s úgy szórja a
levegőbe a kottalapokat, mint valami majálisos
mini-kultúrforradalomban...

Emlékezünk megannyi más operarendezésére
Strehlernek, A varázsfuvolára, a Macbethre, de
botfülű ne vegye el zeneértő kenyerét! Válogatva
talán csak a Simone Boccanegrát (Párizsi Ope-
raház, 1978) említenők, annak bizonygatására,
hogy a Mester olvasatában Piave kusza (és akár
Boito följavított) librettója hogyan lesz már-már
shakespeare-i szövegkönyv; shakespeare-i per-
sze azzal a pátosszal, történelmi rétegeztetéssel,
érzelmesebbel is, mi talján változatát amúgy ál-
talában is jellemzi: hallatni a gyermekeit sirató
Verdi panaszát, a romantikus sóhajt is az olasz
nemzeti egység várakozásában. De „shakes-
peare-i" főként az, ahogy Strehler kölcsönöz va-
lamit a tépelődő királyok, II. Richárd vagy VI.
Henrik helyzetéből, lelkületéből Simonénak, ki-
nek „hajója", a köztársaságé is, úgy inog, ahogy a
sértett arisztokraták és elégedetlen demokraták
lázongó hulláma össze-összecsap. A két kép, mit
legélénkebben őrzünk eme párizsi Boccanegrából,
két tengeri hajós metafora. Az előjátékban
kedvese teteme mellől hullámzó tumultusban
sodorják el Simonét, s erőszakolják vállára a
vörös dózsepalástot; a végjátékban, midőn hat
már az áruló méreg, ezt a palástot dobja le ma-
gáról, fölölteni régi plebejusköntösét, s így ka-
paszkodik a háttér vitorlás hajójának, a kikö-
tőváros jelképének árbockötelébe, hogy a közép-
koriból romantikus hős mint valami keresztre
feszített barokk szent adja ki a lelkét. Shakes-
peare, mondtuk, de persze a Piccolóban ritkán
színre vitt romantikus dráma is, olasznak elvégre
ott az opera és a templomok teátruma; Claudel
akár: nagy kár, hogy a század francia óriásához
soha nem nyúlt Strehler.

cos jelszó-ismételgetése ellenére Strehler az első
bemutatóját csak a Piccolo fennállásának kilen-
cedik (!) esztendejében tartotta meg. De
említendő az is, hogy az ő Brechtje mindig is el-
eltért a „kánontól"; már csak azért is, mert a
híres-hírhedt (s jócskán talányos!) Verfremdung-
effektust amolyan „germán módin" olasz
színésszel nehéz elérni: „elidegenítésre", „epi-
kus" értetésre, távolságtartásra az ő eszköze in-
kább a lassítás, a szünet, a játék fölfüggesztése, a
meditációra szólító csönd, vagyis hatásra: sze-
lídebb, tűnődő, megemelő, spiritualizáló, egé-
szében éppenséggel „humanizáló".

Némely Brechtje Strehlernek ezért marad meg
másként, netán az írói szándéktól és utasítástól
eltérően emékezetünkben. A Galilei életéből
(Piccolo, 1963) például a harmonikus racionalitás
világos, tiszta, „geometrikus-tudományos"
látványa, Luciano Damiani kicsinyített rene-
szánsz épületmakettjaival, mintha csak elhelyez-
né őket egy quattrocentós città ideale-ábrázolá-
son (Urbino, Baltimore); s ha „karneváli" az éle-
tesség, csak a fordított proporciók jelzik, parány
palazzo fölött hintázó gyerkőc, Medici-palotafölé
emelt torzonborz óriásmaszk, mintha már,
Caduta dei Giganti, a manierista Mantovában. S
jómagunk ilyen eltérő emlékét őrizzük A sze-
csuáni jóléleknek, mit egyazon 1982-ben a bu-
dapesti néző is láthatott az olaszok diadalmas
vendégszereplésén. Ki ott, Pesten mire figyelt,
utána kéne nézni; nékünk a nagyon határozott és
majdnem jelen idejű olasz jelleg és hivatkozás
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A Piccolo korai Shakespeare-bemutatóiról a
fényképek és cikkek alapján manapság már ne-
héz véleményt alkotni (II. Richárd, Romeo és
Júlia, A makrancos hölgy, Ill. Richárd, IV. Henrik,
Vízkereszt, Macbeth, Julius Caesar, illetve ritka
kivételként egy szabadtéri A vihar 1948-ban, Fi-
renzében, a Boboli-kert „hattyúszigetén"); né-
künk, nyilván alaptalanul, az ötvenes éveknek azt
a sivár fádságát sugallják, mely a klasszikusokat
tette élvezhetetlenné az adenaueri Németország-
ban, de még Shakespeare-t is az Old Vicben,
Londonban. Meglehet, hogy mindez csak a do-
kumentumok és úgyszólván minden színháztör-
téneti munka átka, mert máig fölajzó viszont első
eleven találkozásunk Strehler Shakespeare-
jével, 1966 őszéről, egy firenzei fesztiválon az II
gioco dei potenti két estére terjedő szövegmon-
tázsáról, amely az amúgy is terjedelmes VI. Hen-
riket dúsította tovább egyéb kölcsönzésekkel, a
Hamlet sírásóival, a II. Richárd kertészeivel, a III.
Richárd bérgyilkosaival. A hatalmasok játéka,
mondta a cím, fölfedve, hogy az előadás ihletője,
Európa-szerte az elsők közt, Jan Kott egy egész

nemzedéket megtermékenyítő könyve, a Kortár-
sunk, Shakespeare. Vagyis: forgandó Fortuna
kereke, le- és fölrepít a Nagy Gépezet, bukik
majd, ki a bírvágy lépcsőjén fölkapaszkodik,
megront mindenkit a hatalom, cinikus színház az
egész világ, véres a történelem cirkuszi porond-
ja, aranyozott papírból a korona, miért az ádáz
harc folyik, jó királya jó, inkább az erőskezű, de
nem jó, ki elsőbb szent is akar lenni. Szó szerint,
illusztrálva, metaforikusan persze számtalanszor
láttuk-hallhattuk azóta, de nagyon megragadó
volt akkor, '66-ban Strehler egyik legteátrálisabb,
legmozgalmasabb rendezésében: hat óra kaval-
kádjában, ceremóniákkal, vásári forgataggal,
zendülésekkel, csatajelenetekkel: színház a javá-
ból, Shakespeare, habár inkább a királydrámák
„krónikása".

Ismertebb, sokkal több előadást ért meg, talán
félezret is, a Lear király; háromszor láthattuk mi is,
Párizs előtt, már '72-ben a Piccolo épületében,
'73-ban Milánó proletár-elővárosában,
Gratosoglióban, a Teatro Quertiere Numero Uno
hatalmas sátorponyvája alatt. Ponyva alatt ugyan

színpadi keretezéssel, de színként mégis: po-
ronddal. A „kozmikus porond az élet és a törté-
nelem bemutatásához" (G. S.) cirkuszé is volt,
Kott sugallatával (és esetleges becketti párhuza-
mával): a „semmi bohócainak", a „metafizikus
csavargóknak"; „mutatványostér", mint a szintén
korszakot jelző Peter Brook-i Szentivánéji álom
esetében. Kör alakú térség, „grund" is (mint kívül
a negyedben), süppedő, salakos, „csillagközi"
porba döngölt talaj s néhány „kel-lék": zsámoly,
ugródeszka, hinta, billegő lábú asztal, élére
állított palló, egyszerre fölváltva jelezni külsőt és
belsőt. Keretezés, „alapozás" s mi benne:
figurákra, játékokra is jól emlékszünk eme
Learből: a nemzedékek teátrális, vad szen-
vedéllyel adott harcára a bepásztázó, vakítva

Jelenet a Két úr szolgájából
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szabdaló ívfényben, a „dinoszauruszok bukására
a tigrisek és farkasok korában"; illetve a Bolond
és Cordelia szerepének - no lám, Spiró eviden-
ciája! - „kettőzésére", Ottavia Piccolo lányos
gyöngédségével és chaplini meg fellinis (Kid/
Gelsomina) zöld frakkos, vörös parókás, piros
orrú „bohócságával", ha holt lányát úgy ejti el a
fájdalom és az elmezavar tisztító próbáján át-
ment nyűgös agg, mint egy összecsukló
marionettfigurát, tobzódjunk, de hát
„olaszosság", né-mi szentimentális és
melodramatikus jelleg és határ jelzésére is, mint
Pinocchiót Giuseppe... De emlékszünk egy nagy
képkölcsönző másik metaforára is, mely majd az
1978 és 1982-es A viharban is visszatér: a
Bolond, a tettető „bolond" (Edgar), Lear és Kent-
hűségben, nyomorúságban, rögeszmésen és a
bizonytalanodó részvét szemlehunyásával -
egymásba, láncba kapaszkodva a tobzódó
elemek viharában úgy botladoznak előre a
fenyéren, mint Bruegel híres nápolyi képén a vak
vezette világtalanok.

Igy maradt meg bennünk a Lear; némely átfe-
désével hasonlóan A vihar is (Piccolo, 1978;
Párizs, Odéon, 1982). „Színpad" volt ott is a
„sziget"; eleve bölcs agg Tino Carraro Pros-
perója, játékmester is, mint egy Fouquet-minia-
túrán a középkori misztériumjáték „ordinátora",
hóna alatt az írott tekerccsel, afféle „szöveg-
könyvvel", kezében mutogatópálcájával, oldalán
pedig tündéri „segédrendezőjével", az acéldrót-
ján repkedő Ariellel. S a színpadon megannyi
rétegzettségében, történelmi, „archeológiai" be-
úsztatásban, áttűnésben idéződött a színház: a
pasztorálé, a nagy barokk opera, Nápoly okán a
commedia dell'arte; mind, foszlani is szét, ha
Prospero törvén el varázspálcáját, recsegve om-
lott végül össze a szín: díszlet, látvány, illúzió,
hatalom is persze.

A színi illúzióról szólt, franciáknak s ezúttal
franciául, '84 novemberében az Európa Színház-
ban Corneille fiatalkori lllusion Comique-ja, utol-
só magyar címén, somlyóul-szikorául: a (Színi)
Mutatvány, ez a (szerző öniróniája) „fura ször-
nyeteg", betétről betétre nyíló, alakváltoztató já-
ték, a barokk érzékenység talán legvonzóbb és
leglendületesebb francia kifejezője, távol persze,
de akár vonalában a calderóni Az élet álomnak.
Érthető tehát, mi vonzotta benne Strehlert, az is,
hogy kedveskedni akart a francia házigazdának,
netán kicsit bizonyítani is. Oka is lehetett ez az
emlékezettel tusakodónak? S oka sokban a sok: a
szándékoltsággal, csinosító kivitelezéssel mintha
csömörítő, „kirakatos" látványszépség; s noha
bár "hobbink", péché mignonunk, kuncogó kis
magánélvezkedésünk minden képzőművészeti
áttétel, megfelelés azonosítása, itt mintha untuk
volna az „antológiát": mi jő Giulio Romanóból, mi
Claude Lorrainből, Callot-ból, Watteau-ból,
Piranesiből, s talán bosszankodtunk is, hogy bár
deszka, kóc, fakard éppen

elegendő lett volna, miért hát a ciprusos park, a
sziklaormon emelt barokkos palota, a feketén
tükröződő műmárvány padlózat? Strehler olasz-
ként magától értődően volt „európai"; akarva,
talán némi gátlással, önbizonygatással lett ezút-
tal majdhogynem hollywoodi... S néki egyéb
„félsikere", legalábbis a mi tartós rajongásunk
ritkás frusztráltságaival, persze inkább a „nem-
zetközi" szakaszból? Nem sok maradt meg ben-
nünk a '85-ös strindbergi Zivatarból, egyszerűbb
hagyatkoznunk kiváló pályatársunk, Koltai Ta-
más beszámolójára a SZÍNHÁZ című jeles kiad-
ványban. Kevesebb nyomot hagyott talán a he-
lyiekben is 1988-ban a pirandellói Come tu mi
vuoi az Európa Színházban: azaz évad nékünk az
újabb magyar színjátszás csúcsáról Székely Gá-
bor Catullusát és Ascher Tamás Három nővérét,
fergeteges sikerű vendégszereplését jelenti. S
mit tegyünk, a zavartan „kompenzáló" fél világ-
gal szemben sem tudjuk remekműnek tekinteni a
nápolyi komikus termékenység, Eduardo De
Filippo La grande magiját (Odéon, 1987), bi-
zonygassa bárki, mi a „pirandellói" ebben a
melodramatikus és túlméretezett példázódás-
ban. S akkor Strehler (meg Ezio Frigerio) érde-
mét csak abban láthattuk: A nagy mágia ürügyén
egy kiadós fölvonásra, a nyitóra, teremtettek va-
lami 1948-as kis- és összolaszos hangulati és
életképes összegzést egy adriai szálloda miliőjé-
ben; nem Nápolyban voltunk, hanem nosztalgi-
kus ideálvilágában a hajdani neorealizmusnak;
augusztusi vasárnapon fútta a szél a strandon az
eldobott újságot, zsírpapírt, reccsent a nyugágy,
elgurult a pöttyös labda, óh, Rimini, Cesenatico,
Vitelloni, Amarcord, mi ricordo, Umberto D.,
Federico F.

Naplónk pergetését befejezvén: két nagy elő-
adásra mégis boldogan emlékeznénk; egyéb ok-
kal is, ha a két szerző, Goldoni mellett, alighanem
Strehlernek is legkedvesebbje.

Az egyik (nékünk '67-ből, a párizsi Odéonból)
Pirandello befejezetlenül maradt talányos para-
bolája, A hegyek óriásai mely különben az első,
'47-es változattal szintén a Piccolo „alapító" be-
mutatói egyikének számít, s csak kezdete a „szín-
házi illúziót" illusztráló egyéb művek sorának. A
hegyek óriásai ugyanis a maga mítoszával két
„színházat" szembesít; a Scalogna-villa primitív,
mintha még „történelmen" inneni „koboldjait", az
archaikus és provinciális szicíliaiság „manóit", az
invenciók mágusával, Cotronéval, illetve a
húszas-harmincas években valamilyen formában
talán még létező „ekhós" vándorszínészeket az
egzaltált, küldetéses „dívával", Ilsével és dek-
lasszálódottan is mecénás grófi férjével meg a
kimustráltan is „profi" trupp jellegzetes figuráival,
a komikussal, a nőimitátorral stb., kik játszanak
csak úgy maguknak, kihívó „cserében", ver-
sengve a villa (udvarház) lakóinak s nékünk,
közönségnek; ki rítussal, mágikus trükkel, élet-

foszlánnyal és fölmutatással, ki rutinból, megko-
pott pátosszal. S persze a színfalak mögött döly-
fös közönnyel várakozó „óriásoknak" is: van, ki
úgy érti, '36-ban fasiszta potentátoknak; '67-ben
Strehler már úgy inkább: az arc nélküli, „fogyasz-
tói" társadalomnak; más, másként megnyomva
azóta is a szót: a technicista újbarbár tömegnek.
Színház és színházak a társadalomban; a színház
önmegdicsőülése is egy felvonásvégen (a szö-
vegben a harmadik felvonás elején): a „jelenések
arzenáljában" afféle schlemmeri „mechanikus
balettre" perdültek a színen élő és mozgatható
figurák: szerepek, színészek, mímesek, drótos,
pálcikás, kesztyűs bábok; beindult a masinéria,
zúgott a művihar, mennydörgött a megrázott
bádoglap. S a színház tragikus apoteózisa lett a
befejezés: mint egy raffaellói Sírbatételen (ahogy
majd Lear is az ő Bohócát-Cordeliáját), hozták a
komédiások lIse tetemét, s csörömpölve zuhant
le a vasfüggöny csepűrágók kordéjára; még egy
év, hogy Strehler úgy érezze, '68-ban, a Piccolo
„humanista", „reformista" vállalkozására is.

Végezetül hogyan feledni azt az előadást, mely
talán legközelebb áll szívünkhöz Strehler általunk
ismert egész munkásságából: nékünk a '76-os,
párizsi Cseresznyéskertet? Hogyan a történelem
melankolikusba belevillanó kíméletlenségét; az
elmúlás nosztalgiájával is a kegyetlen igazságot; a
tárgyak „memento mori"-ját; a camera dei
bambinit, Gajev és Ljubov Andrejevna egykori
gyerekszobáját a megnyíló „százesztendős"
matricaszekrénnyel, a belőle kiömlő játékszerek-
kel, kigördülő kis koporsó-babakocsival: az el-
rontott, felelőtlen életnek vigaszt és vádat, hogy
marad örök gyermek a felnőtt; a híres biliárdasz-
talt, mely csak a színfalak mögül jelzi a golyók
ütközésével a tétek sürgetését; a második felvo-
nás piknikjének kis játék vonatját, kinek semmi-
séget, kinek majd az új iparosodó és harácsoló
idők eszközét; s persze a nagy leleményt,
Strehlerét és Damianiét a „cseresznyéskert" je-
lenlétének tartós érzékeltetésére, a szín fölé lazán
vont velummal, rajta szórt falevelekkel: ez hul-
lámzik, ereszkedik, töri a fényt, opálos fehérsé-
gével pátyol és árnyékol. Végezetül az emlékezet-
ben megőrzötthöz most még emlékeztető:
Strehler szándékairól, élet- és művészetszemlé-
letéről talán a Cseresznyéskert ürügyén beszélt
legvilágosabban, a „három doboz" metaforájával.
Vagyis hogy mit kíván ő a színen bemutatni:
elsőként a valós, mindennapos élet hiteles képét,
válogatott, kiemelt, sűrítő tárgyaival, mozzanata-
ival, gesztusaival, talán a barthesi „effet de réel"-
hez hasonlóan; csomagolva, helyezve ezt azután
a kis- vagy nagybötűs történelem tágabban ma-
gyarázó, a részleteket rendbe, akár irányultság-
gal simító keretébe; végezetül túl a történetisé-
gen, történelmen is túl, az élet állandó, nagy
igazságainak, az „emberi kalandnak", az emberi-
ség, az emberi sors övező és kifuttató távlatába.



▲ VILÁGSZÍNHÁZ ▲

Kivezetés

Csupa tökély akkor minden a több mint fél év-
százados pályán? Visszatekintve észlelhető volt
nem is kevés akadékoskodó, gyanakvó véleke-
dés, elmarasztalás, ellenszenv: eleinte (s mind-
végig) „jobbról", '68 táján, utóbb „balról"; még
később az újabb nemzedékek fenntartásaival, bár
a túlzásokkal is elgondolkodtatóan. A (magán-
köz) ember piszkálgatása persze jócskán érdek-
telen, a maliciózus pletykák Strehler pózairól,
hiúságáról, magamutogatásáról és -kelletéséről,
az „értelmiségi" ruhadarabokról, a magas nyakú
fekete pulóverekről, a kínosan gondozott kékes-
ezüstös hullámos hajviseletről, mely, mondják,
reklámfényképül is szolgált a Piccolo épületével
szemközti divatfodrásznak. Komolyabban, mert
már szakmába vágón: a zsarnoki rendezőről, ki
a néha hajnalba nyúló (s gyakorta dicséretesen:
nyilvános) próbákon véget nem érő ismétlések-
kel állított be minden mozzanatot, s mint egy
magiszteri Zuboly játszott elő sztárnak, statisztá-
nak. Az egykor oly kívánatos craigi elvet vitte
akkor túlzásba, csupán csak afféle „szuper-

marionettnek" tekintve az élő színészt? De hát a
„rendezői színházra" éppen Olaszországban volt
nagy szükség; s eme rendezői színháznak jóma-
gunk lelkületi „fénykorát" is köszönhetjük:
Strehler és Ronconi, Brook és Bob Wilson, Stein,
Grüber és Peymann, Grotowski, Kantor, némely
orosz és Mnouchkine meg Patrice Chéreau két
gyönyörű évtizedét! De hát Strehler mindig a
legnagyobb elismeréssel és hálával beszélt
éppen az olasz színészekről, kiknél
„spontánabbat" és „kreatívabbat" elképzelni sem
lehet (s kikkel, más adottságokkal, a
kikezdhetetlen jelenléttel csak az angolok
versenyezhetnek); s a Piccolo ötven éve során
legalább ezer színész dolgozott véle együtt,
sokuk hűségben kitartva, vissza-visszatérve, s
emígy kézikönyvekig őrzött nevet is szerezve
magának, minta már említettek mellett utóbb:
Valentina Fortunato, Sarah Ferrati, Valentina
Cortese, Giulia Lazzarini, egy Jancsó-film érzéki
jelenése: Pamela Villoresi, Tino Carraro, Tino
Buazzelli, Gianfranco Mauri, Franco Graziosi,
Renato De Carmine, Enzo Tarascio, mások.
Megjegyzendő még hozzá, hogy Strehler persze
soha nem dolgozott egyedül, s sohasem
valaminő papíron kiagyalt elképzelések zsandá-

Jelenet A vágóhidak Szent Johannájából

ros végrehajtójaként; minden „munkája" afféle
„work in progress" volt, napról napra alakuló
„munkahipotézisekkel", a jelzettből csak lassan,
barkácsoló kézművességgel előálló végső játék-
térrel, díszlettel; s ezek a díszletek, vélük a
látvány és a hangulat éppúgy köszönhetők a
három hűséges munkatársnak, Gianni Ratto után
Luciano Damianinak és Ezio Frigeriónak is, a
megannyi önálló kísérőzene Fiorenzo Carpinak;
a mozgások, gesztusok a háttérben stúdiót
irányító nagy mímesmestereknek, a két
franciának, Étienne Decroux-nak és Jacques
Lecoqnak, az olasz Marise Flachnak is.

Érte rosszallás Strehler darabválasztásait, il-
letve a Piccolo műsorpolitikáját. Mert míg egy-
részt elvakult „brechtizmussal" vádolták, hiá-
nyolták másrészt a jelenkori drámairodalom pár-
tolását. Annyi persze igaz: a keresgélés - T. S.
Eliot, Wilder, Salacrou, Dürrenmatt - inkább a



SUMMARY
korai, arculatában még nem végérvényes sza-
kaszt jellemezte; s Brechttel szemben Beckett
érdemesen, de valóban jócskán megkésve jött a
nyolcvanas években az 0, azok a szép napok!-
kal; s a gênet-i A Balkon sem volt oly „emble-
matikus" esemény, mint A hegyek óriásai
(kon)zseniális fölfedezőjétől várni lehetett volna
eme másik, politikába is vágó illúziójátékos pa-
rabolát. Strehlernek végül is nem volt olyan ne-
véhez fűződő modern és nemzeti (házi)szerzője,
mint Jouvet-nak Giraudoux, Jean-Louis Barrault-
nak Claudel, de akár, hajh, Patrice Chéreau-nak
Koltés vagy Botho Strauss, hm, a Schaubühne
esetében. Éppígy jellegről, alkatról talán még
árulkodóbb a másik hiánylista, színfolt hiánya a
klasszikus palettáról: az erővel átélt görög
tragikum, politikus és pátoszos Shakespeare-
jéhez a Hamlet és az Othello is, sokan az Erzsé-
bet- és Jakab-korból, Racine és Moliére, beszé-
desen, ha Kleist és Lenz például nem is (elkép-
zelhetetlen tőle egy Pentheszileia!), Salzburg-
ban, Bayreuthban, a Scalában Wagner...

Eklekticizmus, klasszicizálás, hagyománytisz-
telet, „arany középszer": a rendezői modort is
érte támadás, főként „modernista", még inkább
„balos" részről. Gunyoros, tüskés, lekicsinylő is,
de hát Strehler sem válogatta meg mindig ide-
genkedő, elutasító szarkazmusát. Sokszor és
szívesen mondogatta, mennyire rühelli a zsige-
rekből jövő „Urschrei"-t, az „obszcén" neo-
expresszionizmust, mely csak üvöltőbb és ordi-
nárébb változata a kimúlni nem tudó naturaliz-
musnak; sercintett az „avantgarde pour avant-
garde"-ra; viszolygott „napjaink pán-erotizmu-
sától" és a „rendezés takonypóc pederasztáitól";
borzongva emlegetett némely „német szörnyű-
ségeket", szőrös óriásmajomnak, King-Kongnak
ábrázolt Othellót, leszbikus párnak meg
Desdemonát és Emíliát (ki tudja, talán Zadek
kicsit hars, de erős hamburgi előadására gondol-
va). De hát Strehler „klasszicizmusa", akár „ha-
gyományőrzése" azt is jelentette, hogy az utolsó
bötűig híven tiszteletben tartja a szöveget, s nem
enged a dramaturgi újmódinak, a németes
„Bearbeitung"-nak: semmi átdolgozás, beletol-
dás, kiforgatás, legfeljebb, móddal, tömörítés.

Strehler ugyanígy ragaszkodott a színész méltó
fizikai jelenlétéhez, testi integritásához; olaszo-
san mindennek mértékéhez: a dimenzióban élő
testhez; a film talán azért sem érdekelte különö-
sebben, mert nem óhajtott „árnyképeket" produ-
kálni; s persze ezért is a kőszínházhoz, benne a
keretezett, rivaldás, függönyös, úgynevezett
„olasz színpadhoz", kordivatnak fittyet hányva a
sokak szájában pedig szinte becsmérlően
hangzó „dobozszínházhoz", a nézőtér és a szín-
pad, a nézők és a színészek hiánytalan elvá-
lasztásához.

Ezt elsősorban azért, hogy a valóságról és a
színházról világosan, egyenlő érvénnyel s egy-
mást erősítve szólhasson; mindkettőhöz ragasz-
kodva, kettős kötéssel és célzatossággal vezet-
hesse a „Világ" és a „Művészet" kettős regiszte-
rét; a közöst és a megkülönböztetőt tartva a
hitelesség és pontosság föltételének. A valóság
ugyanis szerinte (meg a fentebb idézett Roland
Barthes szerint) csak „valóságeffektus" lehet a
színen; így kívánja az alkotói becsület, ilyennek a
titkos vágy is: jelnek, jelzésnek, időállónak, idő
romlásának ellenállónak; a gondterhelt ember:
narcizmusával; a köz-ember: múlttal szólni a
jobbítandó jövőhöz. S a jelnek tisztaságát,
biztonságát a múlt szavatolja, formáját a stílus
erősíti, az esztétikum szépsége. Vagyis Strehler
dehogy volt „reakciós", s még kevésbé
„széplélek", amúgy magyari módra: rengeteg
kulturális, főleg zenei és képzőművészeti
hivatkozása nem kérdés, hanem megerősítés;
„olaszossága" is így, népi mítosszal, stilizációba
emelt élettormákkal, latin fölvilágosultsággal,
világi katolicizmussal, világ világával: hűvösen
brechti, szenzuálisan oldalazó fénnyel, mit oly
sokan eltanultak, kölcsönöztek tőle, nem csupán
legméltóbb tanítványai, érdemes követői,
Planchon, Chéreau, Vincent, Grüber. Trieszti
Mitteleuropából északolasz iparvárosban déli
bölcs volt, apollói inkább, mint dionüszoszi;
Mozart jegyében kezdhettünk, a titkos tanácsos
úréval fejezzük be, elmenve a Piccolo mellett,
„vorbei": monumentum romosan, torzónak
pátoszosabb, sajgatóbb, Strehler az ő álmodott
Faustjával igazában már nem készülhetett el.

Klári Tolnay, great old lady of the Hungarian
theatre, last survivor of a glorious generation
died at the age of 85. Our leading article is also
related to this sad event: we publish an intro-
ductory essay written in 1943 by an important
and tragically fated director, Árpád Horváth - an
essay about the deeper meaning of the word
„crisis" as applied to the theatre and highly to-
pical in its own right - to a book where several
leading actors and actresses of the early forties
exposed their convictions about acting and
theatre. The young and ravishing Klári Tolnay,
already leading ingénue of the time, was one of
the contributors, and thus we are able to offer
her early, astonishingly mature and pertinent
thoughts to her present mourners. We also
publish the text of the funeral oration of director
Ottó Ádám, former manager of Klári Tolnay's last
and lasting artistic home, the Madách Theatre.

Reviews of the month, by Sándor Lajos, Tamás
Tarján, Judit Csáki, István Sándor L., Balázs
Urbán, Andrea Stuber, Tamás Tarján once more
and Tamás Koltai acquaint the reader with pro-
ductions of Zoltán Egressy's The Portuguese (the
Chamber), Iphigenia in Aulis by Euripides
(Radnóti Theatre), Eugene O'Neill's Mourning
Becomes Electra (Szeged), two plays by Harold
Pinter (The Betrayal at the Pest Theatre and The
Birthday Parry in Pécs), György Schwajda's The
Boy Mother of Rátót (Szolnok), Géza Beremé-
nyi's The Price of Gold (Zalaegerszeg), 24, St.
Stephen's Boulevard by Gábor Presser and And-
rás Kern (Comedy Theatre) and Samuel Beckett's
Waiting for Godot (Theatre in the Space).

The following interview by Tamara Török as
weIl as the essay by Magdolna Jákfalvi are both
concerned with the interesting and controversial
personality of Eszter Novák, a young director
who has already established a solid fame and an
enthusiastic circle of followers.

Pál Albert, a native Hungarian living in Paris,
who has seen more productions than most of us
can boast of by Giorgio Strehler, one of the
founding fathers of modern directors' theatre
deceased one year ago, devotes a long essay to
the lile, the work and the claim to lasting fame of
the Italian maestro.

Playtext of the month is György Schwajda's
The Boy Mother of Rátót, reviewed in this issue.

Luigi Ciminaghi: A vihar
Giorgio Strehler egyik leghíresebb előadása Shakespeare színműve, A vihar volt. A kép az
előadás egyik csodálatos pillanatát rögzíti: Prospero és Ariel bensőséges kapcsolatát, egymás-
rautaltságát, a fekete és a fehér ellentétét és összekapcsolódását.


