
Stefano de Luca: Giorgio Strehler  módszere 

 

26 év telt el azóta, amióta a milánói Piccolo Teatro új iskolájába felvételiztem, és először 

találkoztam Giorgio Strehlerrel – mégis élesen emlékszem a találkozás minden egyes pillanatára: 

az a felvételi az életem első, nagy és felejthetetlen színházi leckéje volt.  

 A Mesteremmel folytatott belső dialógus persze sohasem szakadt meg. Épp mostanában 

határoztam el, hogy mesélek erről a találkozásról és a többi fontos leckéről, amit a “Mesterem”-

től kaptam a tíz inasévem alatt – így született meg annak az előadás-tanórának a gondolata, 

amelyet épp ezekben a napokban mutatunk be. Azért szántam rá magam erre, hogy valamiképpen 

– amennyire a képességeim engedik – törlesszem az adósságomat a felé az ember felé, aki oly 

nagy hatással volt rám mind emberileg, mind szakmailag. Erős késztetést érzek arra is, hogy 

megpróbáljam átadni a fiatalabb generációknak annak a hatalmas színházi tudásnak legalább egy 

részét, amely Stehler – a második világháború után kezdődő és az 1997-ben bekövetkezett 

halálával végződő – munkásságában felhalmozódott és összesűrűsödött. Ez természetesen nem 

könnyű feladat. Amikor beszélek róla vagy megpróbálom leírni, mindenképpen elvész valami 

annak a munkamódszernek a lényegéből, amely kétségtelenül az ő személyes jelenlétét 

feltételezte.  

Egy – a szó szoros értelmében vett – módszer nem létezik. Nincs olyan, hogy “strehleri 

módszer”. Nehéz szétválasztani azt, hogy “mit” csinált – attól, hogy “hogyan” csinálta. Egy 

módszer gyakran nem működik, ha mások alkalmazzák. Azt mondhatnánk, hogy Strehler 

esetében a módszer – maga Strehler.  

 Világos, hogy egy végtelenül különleges személyiségről beszélek, akit sok egyedi 

tulajdonság, a ráció és az emóció egészen különös keveréke jellemzett. Irracionálisba hajló, tiszta 

színházi ösztön egyesült benne a színház összes aspektusának alapos ismeretével, a színpad 

legkisebb szögétől kezdve a legbonyolultabb színész lelkivilágáig, és mindezt nagy intellektuális 

kifinomultság és kritikai éleslátás egészítette ki. Olyannyira, hogy a különleges személyisége 

gyakran el is vonja a figyelmet a munkáiról, mert anekdotázásra csábítja azokat, akiknek 

valójában Strehlerről mint rendezőről kellene beszélniük.  

 Természetesen jó lenne, ha létezne egy rövid rendezői kézikönyv, amelynek alapos 

tanulmányozása után bárki képes lehetne csodálatos előadásokat rendezni. De ilyen könyv nincs. 

Létezik viszont néhány – a színházi rendezésről, a “színház”-ról mint jelenségről szóló – strehleri 

alapvetés, amelyeket hasznosan lehet elemezni. Olyan alapelvek ezek, amelyeket más-más 

módon kell alkalmazni, egymáshoz illeszteni a színházi munkák különböző, konkrét 

helyzeteiben. Mindjárt megpróbálok felvázolni ezek közül néhányat.   

 Könnyebb meghatározni Strehler munkáinak a – módszertani jelentőséggel is bíró – 

technikai aspektusait. Ilyen például a tér a kifogástalan átgondoltsága, amelyben a színészek 

játszanak; az alapvető színpadi tárgyak (például asztalok, székek), amelyek lassan gyűlnek össze, 

hogy aztán esztétikai értékkel bíró egésszé váljanak. Ha Strehler azt akarta, hogy egy asztal 

valamely részlete 12 centiméter magas legyen, akkor az nem lehetett 11 és fél... Úgy is 

mondhatnánk, hogy erre idomította azokat, akiknek az adott részletet ki kellett dolgozniuk, amely 

önmagában lehet, hogy jelentéktelennek látszott, de az abszolút szigor kontextusában egyáltalán 

nem volt jelentéktelen.  

 Minden tényező befolyásolja a munkát. A műszak, a kivitelezők, a szereposztás, a díszlet- 

és jelmeztervezőhöz való viszony, a színház hangulata, az adott történelmi pillanat, az anyagi és 

időbeli lehetőségek – minden komponens befolyásolja azt az “ökoszisztémát”, amit egy-egy 

színházi előadás jelent.  

 



Kiindulási pont: a szöveg.  

 

Első helyen említem a szerző szövegének tiszteletét. “Tisztelet” alatt nem formális 

tiszteletet értek, hanem valami olyasmit, ami leginkább egy tiszteletteljes, személyes 

találkozáshoz hasonlít. Strehler a pályája során többször visszatért ugyanazokhoz a szerzőkhöz: 

Goldonihoz, Brechthez, Shakespeare-hez, hogy csak a legismertebbeket soroljam. 

Mindegyikükkel “közvetlen kapcsolatba” lépett, sőt, bizonyos esetekben szinte teljesen azonosult 

is a szerzővel, mint például Goldoni esetében, akinek az Emlékezéseit meg is rendezte (bár sajnos 

sohasem mutatták be ezt az előadást), és amelyben saját maga játszotta volna az idős Goldonit. 

Olyan szerzőkről van szó, akik számára a színház jelentette az életet, és akik teljes mértékben 

azonosultak az általuk képviselt színházeszménnyel. A színház mint misszió, a színház és az élet 

összeolvadása az egyik olyan pont, amelyben Strehler magára ismerhetett. Vagyis a szerző 

tiszteletének fogalma olyasmit jelent nála, ami messze túlmegy a szerző műveinek, életének,  

gondolatvilágának, korának, a  kor színházi konvencióinak és társadalmának szükséges és alapos 

ismeretén.  

 Strehler gyakran úgy beszélt Goldoniról, mintha élő szerző lenne, aki valamilyen módon 

jelen van, és lehet vele beszélgetni; kialakított róla magában egy képet, vitázott vele, 

gyakorlatilag élő, hús-vér emberként kezelte. A Világ és a Színház, a Goldoni számára oly 

kedves két nagy könyv, amelyből tanulni lehet, természetesen alapvető része volt Strehler 

művészetének is. A Színház mint eszköz, amelyből megtanulható a Világ, és a Világ mint a 

Színház oka és ugyanakkor okozata. Nem emlékműként kell tehát tisztelni a szerzőt, hanem élő 

emberként, aki a mű szavain keresztül állandóan jelen van. Brecht és Shakespeare esetében 

ráadásul a szöveg tisztelete szorosan összefügg az olaszra fordítás kényes és bonyolult 

kérdésével. Strehler már több hónappal a próbák kezdete előtt elkezdett dolgozni a fordításon, 

amihez a művek legfontosabb ismerőit hívta segítségül.  

 Bár valóban a szöveg alapos ismeretéből indult ki, Strehler – paradox módon – képes volt 

arra is, hogy úgy közelítsen egy szöveghez, mintha egyáltalán nem ismerné. Mintha nem tudna 

róla semmit. Ez rendkívül nehéz a kulturális muníciónk, a szenvedélyeink és az ízlésünk 

tükrében. Úgy akart szembesülni a szöveggel, mint egy naiv olvasó, aki nem tud róla semmit, és 

megpróbált meglepődni. Kíváncsivá válni. A mű hatása alá kerülni. Biztos, hogy ebben nagy 

hatással volt rá Brecht tanítása a kételkedésről. “Semmit se gondoljatok biztosnak, gondoljatok 

mindent bizonytalannak; a bizonytalan dolgokat tegyétek bizonyossá, a biztosakat pedig 

bizonytalanná; a régi dolgokra úgy tekintsetek, mintha újak volnának, az újakra pedig úgy, 

mintha nagyon régiek lennének.” Azt kérdezte magától: mi lenne, ha ez a helyzet, amit mostanáig 

tragikusnak gondoltunk, átváltozna komikussá? És az, amit komikusnak gondoltunk, átváltozna 

tragikussá? Strehler teljesen magáévá tette és használta ezt a belső dialektikát – azt a szemléletet, 

hogy a dolgok ellenkezőjét is fel kell fedezni ahhoz, hogy rájöhessünk az igazságukra. A világ és 

a dolgok ellentmondásosságát elfogadni nem könnyű, de mindenképpen szükséges, ha olyan 

színházat akarunk csinálni, amely a valóságot képezi le.  

A próbák ténylegesen akkor vették kezdetüket, amikor összegyűlt a társulat, asztalhoz 

ültünk, és felolvastuk a szöveget. Ehhez kapcsolódóan szeretnék idézni egy hosszú interjúból, 

amely akkor készült, amikor asszisztensként dolgoztam Strehler mellett. Bár fiatal és naiv 

rendezőasszisztens voltam, azt hiszem, értettem Strehler és a szöveg speciális viszonyának  

lényegét, amely leginkább az olvasópróbán mutatkozott meg. “Strehler leülteti a társulatot egy asztal 

mellé, és felolvassa a szöveget, általában ő, egyedül, az egészet. Nos, amikor Strehler felolvas egy 

szöveget, az nem felolvasás, hanem már önmagában olyasmi, mint egy bemutató; azt hiszem, ez a 

különbség egy nagy művész és egy tisztességes mesterember között: a nagy rendező képes arra, hogy 



felvázolja a mű fontos hangulatait, bemutassa a művet szervező fő irányokat, képes megtalálni azt, amit 

Sztanyiszlavszkij a “feladat feletti feladatnak” hív, tudja, hogy miért kell megcsinálni azt a szöveget, mi 

az a mélyben rejlő, nagy alap-ok, amely igazolja  a szövegválasztást. És ezen belül vázolja a szöveg nagy 

irányvonalait, vagyis a szereplők útját, a mű általános hangulatait.  

Mindezt Strehler úgy teszi, hogy közben “játszik”: Brecht úgy mondaná, hogy “egyes szám 

harmadik személyben”, azaz egyszerűen, tárgyilagosan mesél. Csodálatos mesélőként ad elő minden 

történetet: mesél a díszletről, a fényekről,  a szereplők közti kapcsolatokról, néha egy-egy fontos részletre 

is kitér.  Olyan felolvasás ez, amelyet folyamatosan megszakítanak és folymatosan értelmeznek Strehler 

megjegyzései. Igen, olyan, mintha az ihletett Strehlert látnánk, azt a Strehlert, aki teljesen átadja magát a 

műnek, a szövegnek, amelyet választott, és amelyet megfejteni igyekszik, de ez a megfejtés nyilvánosan 

zajlik: szüksége van a közönségre, a színházi helyzetre, és az az érdekes, hogy gyakran saját maga sem 

tudja, hogy hova is jut majd el az érvelése végén. Ismerek olyan rendezőt, akinek már az olvasópróbán 

kész a fejében az előadás – ez vérfagyasztó. Strehler viszont erős benyomásokkal érkezik, amelyek  

olyanok, mint az itt-ott felbukkanó foltok. És ez alatt az út alatt, amely számára a szöveg felolvasása, 

kitölti az űröket, felfedezi a kapcsolódási pontokat: ez maga a felfedezés, a megismerés folyamata. Az 

elején még nem tud mindent. Felkészült, hozzáolvasott, látott képeket, fotókat, hallgatott zenéket, újra- és 

újraolvasta a szöveget, de nem szisztematikusan. Azt hiszem, szüksége van egyfajta káoszra. Játszik, és 

rettenetesen élvezi ezt a játékot. És persze minél jobban élvezi, annál jobban rendez, és annál érdekesebb a 

munka.”  

 

 

A láthatatlan. 

Ez egy meglepő tulajdonsága. Bár tudja, hogy bizonyos út nem vezet konkrét 

eredményhez, mégis kipróbálja. A tapasztalatával, a mesterségbeli tudásával, az eszével pontosan 

tudja, hogy abban az irányban haladva sehova sem jut, mégis bejárja ezt az utat. És az út alatt 

mégiscsak rájön valamire. Ebben a tekintetben mélységesen “művész”. Egy mesterember, aki 

nem Strehler, talán rögtön tudná, hogy az adott út nem ahhoz az eredményhez vezet, amit el akar 

érni, és messze elkerülné. Strehler viszont végigjárja, bár ez egyáltalán nem tűnik logikusnak – 

viszont rátalál ezalatt valami újra, amiről a mesterember eleve lemondott, amikor magáról a 

kísérletről is lemondott. Strehler, aki, anélkül, hogy ennek tudatában volna, gyakran saját maga 

az a csatorna, amelyen keresztül a jelentések megmutatkoznak; tudja, hogy egy látszólag 

szokványos út is rejthet valami váratlant, valami újat.  

Végtelenül finom, törékeny dologról van szó. Strehler képes minden alkalommal szűz 

szemmel, gyermekként szemlélni a dolgokat. Azt hiszem, ennek valamilyen módon tényleg a 

gyerekkorhoz van köze, nem a közhely szintjén (a művész egy kicsit gyerek is), hanem abban az 

értelemben, hogy a gyermekkor a létezésnek az a pillanata, amelyben – anélkül, hogy ennek 

tudatában lennénk – szorosabb kapcsolatban vagyunk egy bennünket körülvevő másfajta 

valósággal, másképp érzékeljük az időt, másképp viszonyulunk a játék fogalmához. A 

gyermekkor a létezésnek az a helye, amelyben, mivel még nem pakoltak bele mindenfélét, egy 

kicsit szorosabb a kapcsolatunk a láthatlannal. A “láthatatlan” alatt olyasmit értek, mint amikor 

harminc másodperc alatt feljön egy fény a színpadon, és költészetté válik.  

 

 

A szükségszerűség keresése.  

 

Ezen a ponton – mintegy a strehleri ábécéskönyv Sz-betűjénél – feltétlenül  meg kell 

említenem a szükségszerűséget is. Strehler mindig azt mondta, hogy  a színháznak 

“szükségszerű”-nek kell lennie. A színház tűnékeny és erősen szubjektív dolog, de az ember 



nézőként – ideális esetben – néha nagyon nagy hatásúnak érzi. Miféle szükségszerűséget 

érzékelek az előadás mögött? Mennyiben érinti  az előadás annak a társadalomnak az élő 

valóságát, amelyben élünk? Rám mennyiben vonatkozik? Hogyan “változtatja meg” a dolgokat? 

A színház képes megváltoztatni az emberek életét és – még ha nagyon kis mértékben is – képes 

megváltoztatni a világot. Senki se menjen ki a színházból úgy, hogy valami nem mozdult meg 

benne – mondta mindig Strehler. Strehler számára tehát a színház mélyen összefüggött a világ 

megváltoztatásának szükségszerűségével, a változó emberi történelem perspektívájában.  

 A szükésgszerűségről eszembe jut egy személyes történet. A Pinocchio sikere után a 

második rendezésem a Piccolóban a Saint-Exupéry-regényből készült Kis herceg volt. 1997 végét 

írtuk. Strehler az elejétől kezdve szerette volna követni a munkámat, és aznap az előadás fő 

vonalait kellett vele ismertetnem. Hosszasan készültem rá, mindent gondosan megszerveztem. 

Egy bársonnyal letakart asztalon ott volt a díszletmakett, Carla Ricotti munkája (vele később 

többször is dolgoztam) és a jelmezrajzok, fekete kartonpapíron. Aztán egy magnó Marco Mojana 

zenéivel. És végül az én értékes rendezői jegyzeteim, illetve az adaptáció. Ráadásul, mivel már 

túl voltam azon, hogy meggyőzzem a konok jogutódokat és a párizsi Gallimard Kiadó 

szerkesztőjét a terveim nagyszerűségéről, meglehetősen edzettnek és magabiztosnak éreztem 

magam, amikor a rendezői elképzeléseimről kellett mesélnem.  

Belépett Strehler. Tetszett neki az, ahogy a termet berendeztem. A díszletet is szerette. A 

jelmezeket is. Gratulált Carlának, meg is érdemelte. Nagyon dicsérte Marcót is, aki – mint 

mindig – most is gyönyörű zenéket írt. És én? Elkezdtem magyarázni az ötleteimet: a pilóta 

utazása belső, lelki utazás. Egyfajta beavatási út...  

- Ez meg mi a fenét jelent?  – szakított félbe rögtön.  

- Hát, igen – próbáltam folytatni – valójában álom is lehet, a repülőgép-baleset okozta 

hallucináció... (Ebben nincs semmi újdonság. Orson Welles is ezt csinálta a filmjében.) Strehler 

nem hagyta, hogy folytassam.  

- Dehát az (itt Saint-Exupéryre utalt) egy reakciós volt! Miért akarod megcsinálni ezt a szöveget?  

Keményen próbára tett. Alaposan kikérdezett arról, hogy miért akarom színre vinni éppen 

ezt a történetet, mit gondolok róla és a szerzőjéről. Mindent megkérdőjelezett! Az egész előadás 

értelmét is. Én pedig megpróbáltam néha közbeszólni, megszakítani a monológfolyamát a 

szövegről és arról, hogy ő hogyan rendezné meg, elharapott mondatokban próbáltam érvelni a 

mellett, hogy “ezt meg kell csinálni!” és beszélni mindarról, amiről akartam. Így telt el néhány 

óra. Ilyenfajta megbeszéléssel, pontosabban az áradó monológjával, amelyben megkérdőjelezte 

az összes meggyőződésemet, és aztán felállt, én meg csak ültem ott kábultan. És miközben a 

buzgó, elegáns sofőrje, Paolo rásegíette a kabátját, Strehler hozzám fordult és így szólt: “Te ezt 

ma nem nagyon élvezted, ugye? Nem baj, annál nagyobbat élvezel majd később.” Gyakran 

használt szexuális metaforákat.  

 Hogy valójában miért is kellett megrendeznem  A kis herceget, arra néhány hónappal 

később jöttem rá, teljesen váratlanul. A Mester váratlan halála, annak az évnek a decemberében, 

mindössze három héttel a bemutatóm előtt, teljesen megváltoztatta mindazt, amit a történetről 

gondoltam; az előadás megtelt az elvesztés, az elválás gyötrelmével és szomorúságával. A kis 

herceg eltűnt... felrepült egy csillagra... Ez volt tehát a lecke a “szükségszerűség”-ről és arról, 

hogyan kell megkérdőjelezni mindent, amit tudni vélünk a műről – annak érdekében, hogy 

eljuthassunk valami újhoz. Hogy friss szemmel tudjunk ránézni valamire, amit ismerni vélünk. 

Hogy észrevegyük: a nagy remekmű talán valami mást is akar mondani, mint amit addig 

gondoltunk. Hogy rájöjjünk valami univerzális igazságra, vagy olyan igazságra, amely a mai, 

mindennapi, személyes történelmünkhöz kötődik. A szükségszerűség – egy érzés. Dolgozik 



bennünk egy kép, és arra ösztönöz bennünket, hogy épp az adott pillanatban vigyük színre az 

adott szöveget.  

 

 

Rendelkezőpróbák: kreatív állapotba hozni a színészt.  

 

Strehler “nem létező módszerének” egyik alapmozzanata a színészekkel való viszony. 

Strehlernek az a képessége, hogy kreatív, a hétköznapitól eltérő állapotba hozza a színészeket. Az 

első rendelkezőpróbáktól kezdve különleges hangulatot teremtett a színpadon. Sohasem próbált  

munkafényben, és ha más nem is, egy fehér háttérfüggöny biztosan fel volt kötve, a fény pedig 

úgy változott, ahogy a darab szerint változnia kellett. Ha a jelenet nappal játszódik, szép, nappali 

fény tölti be az üres színpadot. Ugyanígy a színészek sem a hétköznapi ruhájukat viselik, hanem a 

olyan ruhadarabokat, amelyekből lassan összeáll majd a jelmezük. A legprecízebb logikával 

tervezte meg a szereplők színpadi helyét (a király középen, és így tovább). Mindig szólt valami 

atmoszférateremtő zene, amely segíthetett a színészeknek eljutni a kreativitás dimenziójába.  

Mindezek mellett beszélni kell még egy fontos, de nem lényegi dologról is: Strehler 

fizikai jelenlétéről. Arról a képességéről, amellyel a próbák alatt “színházi” helyzetet teremtett 

saját maga és a színészek számára. Ahogy instrukciókat adott a színészeknek és a műszaknak, 

ahogy beszélt velük, az maga is egyfajta színházi előadás volt. 

A megérkezésétől kezdve, onnantól, hogy rálép a színpadra vezető lépcsőkre, Strehler 

hangosan beszél, magyaráz, vitatkozik. Már a hangja is várakozást kelt. És egy cseppnyi félelmet. 

Strehler mindig el tudta érni, hogy feszülten figyeljenek rá a színészek – ebben utánozhatatlan 

volt.  

Ez is egyfajta színház a színházban. Nemcsak az része az előadásnak, ami a színpadon 

történik, hanem az is, ami a nézőtéren. A színészek a színpadon egy – vörös székek nélküli – 

nézőtéren érezhetik magukat: nézik Strehlert, aki lent van a nézőtéren, de úgy viselkedik, mintha 

ő lenne a színpadon. A színpad és nézőtér viszonya megfordul. Strehler így válik főszereplőjévé 

egy anekdotákból, idézetekből, fantáziaforgácsokból álló előadásnak, amelyek azért valahogy  

mindig az előadandó szöveghez kapcsolódnak. Így aztán a próbák egyfajta színházi ünneppé 

válnak, amely néha euforikus, néha viszont szörnyű, viharos.  

Nagyon különös az is, ahogy a színészeket instruálja. A próbák alatt Strehler mindig 

együtt játszik a színésszel, beszél, cselekszik, odébb állít, kommentál,  szitkozódik. És 

ugyanakkor utasításokat ad a világosítóknak és a hangosítóknak is. A színésznek képesnek kell 

lennie arra, hogy az instrukciók áradatában meghallja a neki szóló mondatokat – közben persze 

őrizze meg a kapcsolatát a szöveggel és a partnerével. Van, amikor az instrukciók hangok vagy 

verssorok, amelyeknek nem is a konkrét jelentésük, hanem a ritmikai és érzelmi telítettségük a 

fontos.  

  

A cikkem végén szeretnék még utalni a ritmikai-zenei aspektusra, amely oly erősen jelen 

volt Strehler munkáiban. Strehler a gyermekkorától kezdve mindig olyan környezetben élt, 

amelyben a zene különös jelentőséggel bírt. Az édesanyja híres hegedűművész, a nagyapja 

kürtművész volt. Ő maga leginkább karmester szeretett volna lenni, de tudta, hogy ez lehetetlen.  

A színházi temperamentumához – annak ellenére, hogy mennyire fontos volt számára az írott 

szöveg, amiről korábban is beszéltem – sokkal közelebb állt a ritmus, mint a szemantika. Ez 

például abban is tetten érhető, ahogy a színészeket instruálta: gesztusokkal, hangokkal lassította, 

gyorsította őket, így mutatta nekik a ritmust, a formát. De a fényekkel is úgy bánt, mintha azok 

hangszerek lennének – nem hangot, hanem fényt adó hangszerek, amelyek kölcsönösen hatnak 



egymásra. És természetesen Strehler munkáiban, abban, ahogy az előadás egészét felépítette, 

érezhető a ritmus harmóniateremtő fontossága. A hanghatások abban is segítették, hogy túllépjen 

a realizmuson, és költőibbé tegye az előadást.  

 

 

A zene fontossága  

 

A zene és általában a hang olyan nagy jelentőséggel bírt Strehler munkáiban, hogy néha 

egyenesen az volt az érzésem, hogy az előadásához a kísérőzenét (mint például Schönberg 

Verklärte Nacht-ját Pirandello Ahogy engem akarsz című darabjához 1987-ben) előbb választotta 

ki, mint magát a szöveget! Strehlernek nagyon konkrét megérzései voltak arról, amiről a ma oly 

divatos keleti filozófiák beszélnek, vagyis hogy az élet – ritmus; fény és árnyék váltakozása, a 

hideg és meleg színek árnyalatainak váltakozása, a sötét és a világos váltakozása. A lélegzésnek 

is megvan a maga ritmusa, és a beszédet, a szavakat is a ritmus szervezi. Strehler, aki valójában 

megtépázott, gyötrődő ember volt, ebben a tekintetben tökéletes harmóniában volt az életet és a 

dolgokat irányító törvényekkel. Titokzatos, megmagyarázhatatlan harmóniában. De ez a 

harmónia számára csak abban a pillanatban és abban a mesterséges világban létezett, amit a 

színházban létrehozott. Ott harmonikusan tudott létezni, zeneileg gondolkodott a fényekben, 

nemcsak egy-egy fényhatás idejét, hanem az árnyalatát tekintve is, zenei módon tudta szervezni 

az előadásait. Ezt a harmóniát ő “fizikailag” élte meg, a testi valójában; az a benyomásom, hogy 

valami titokzatos módon érzékelte is ezt az egészet, és abban a pillanatban harmonikusan élte 

meg ezt az érzést, sőt bele tudta tenni a munkájába, amelyen épp dolgozott. Abban a pillanatban 

művésszé vált, egy olyan mű megteremtőjévé, amely a körülöttünk levő világ legnagyobb, 

legegyetemesebb harmóniáját tükrözik.  

  

... 

 

A moszkvai Kis Színgáz nézőterén ülve olvasom át a jegyzeteimet. Eduardo De Filippo Filumena 

házassága című darabjának főpróbájára készülünk, és azt kérdezem magamtól, vajon mit 

gondoltna a Mester erről a munkámról, ha láthatná. Mit mondana róla? Egy pillanat alatt 

felmérné az erényeit és a hibáit. Elmondaná, hogyan lehetett volna másképp közelíteni az 

anyaghoz,  mit hogyan lehetett volna másképp értelmezni. Én tudom, hogy mindent megtettem. 

Tudom azt is, hogy mindig lehet jobban csinálni, mindig rá lehet jönni valami többre, valami 

újra. Ő pedig lehet, hogy ezt mondaná: “Hát, valamit azért tanultál. Mégiscsak adott neked 

valamit az öreg.”  

 

(fordította Török Tamara) 

 


