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Peter Brook újabb tevékenysége szálka
sokak szemében. Á legélesebb kritikát
alighanem Kenneth Tynantól kapta az
utóbbi időben, akivel a Theatre Quarterly
szerkesztői terjedelmes beszélgetést foly-
tatnak a lap 1977/25. számában. Tynan
nem talál mentséget Brook párizsi kí-
sérleti éveire. Határozott álláspontja fő-
képp azért meglepő, mert a hét év alatt
bemutatott előadásokból, nyilvánosság elé
vitt gyakorlatokból és műhelymunkákból
saját bevallása szerint egyedül Az ikeket
látta. Még meglepőbb, hogy egy-szeriben
visszafelé is kérdőjeleket hint cl Brook
pályáján. Lényegében már a Lear király
(1962) és a Marat/Sade (1964) óta
problematikusnak lát sok mindent. Sőt
egészen a kezdetektől megjelöli azokat az
előadásokat, amelyek alapján levonhatja a
több mint három évtizedes pálya egészére
vonatkozó végkövetkeztetést.

Eszerint Brook rendezői alapvonása a
mizantrópia és a morális semlegesség.

Nem célom Tynan fejtegetéseinek is-
mertetése, de mivel az angol színházi élet
egyik jelentős képviselője (egy időben a
Nemzeti Színház fődramaturgja), és sok
érdekes megjegyzést tesz, úgy gondolom,
hasznos érinteni néhány állítását. Két
okból is. Egyrészt azért, mert érvei
gyakran helytállónak tűnnek, még-is az az
érzésem, hogy az eredeti felisme-résektől
prekoncepcionális úton jut cl a
következtetésig, azaz nem annyira a té-
nyekkel, mint a tények sajátos interpre-
tálásával éri el célját. Másrészt Tynan
fejtegetései mindenképpen alkalmasak
arra, hogy közelebb kerüljünk a mai Brook
r e n d e z ő i arculatához. Brookot ma nem
könnyű megérteni. Tynan
mint advocatus diaboli jó kísérő lehet
ezen az úton.

Tynan érvei lényegében három gon-
dolat köré csoportosulnak:

1. Brook a háború utáni angol szín-
ház „ l eg sz ínház ibb" rendezője, igazi sti-
liszta, a proszcéniumszínpad utolsó mo-
hikánja, aki főként másodrendű Shakes-
peare-drámákkal, trükkös teatralitással és
vizuális fantáziájával remekelt , soha-sem a
gondolataival vagy a filozófiájával.

hozta létre a Királyi Shakespeare Tár-
sulaton belül a LAMDA-stúdiót, majd
amikor ez az út nem bizonyult folytat-
hatónak, otthagyta az intézményes szín-
házat és Angliát. Tynan meglehetős
szarkazmussal felel arra a kérdésre, hogy
Brook miért hívta létre a párizsi Nem-
zetközi Színházkutató Központot: „Mert
nemzetközi alapítványok finanszírozzák ."
Valójában tényleg erről van szó: ez volt az
egyetlen lehetséges módja annak, hogy
megszabaduljon az intézményes
színháztól.

Nem vitás, hogy ezt az elhatározást a
legnehezebb megérteni. Az intézményes
angol színház korlátlan lehetőséget biz-
tosított egy olyan rendezőnek, mint
Brook. A világ legjobb színészeit min-
denekelőtt. Es pénzt ahhoz, hogy olyan
előadást hozzon létre, amilyet akar.
Csakhogy Brook pontosan ebből áb-
rándult ki: a meghatározott számú pró-
bával létrehozott előadásból, amely so-
rozatban ismételhető, esténként repro-
dukálható, és utaztatható a világban. A
Lear király idején még hitt benne, együtt
is utazott a társulattal - a Szentivánéji
álom idején már nem. Ez az utóbbi volt a
búcsúja, a csúcsa annak, amit az angolok
„nagy színjátszásnak" neveznek. Tudatos
búcsú volt a mesteremberek színjátékának
híres pillanata, amelyben Theseus
megpirongatja Hyppolitát lekicsinylő
szavaiért, már határozott

2. Amikor a világról gondolkodik,
sokkal kevésbé mély, mint amilyennek
hiszi magát, a politikában pedig kifejezet-
ten gyermekes. Kilépve az intézményes
angol színházból, amelybő l vétetett, be-
zárkózott a világtól távoli színházi mű-
helyekbe. (Már akkor, amikor Angliában
az US-t rendezte - egy par excellence
politikai dokumentumot.)

3. Azzal, hogy bezárkózott a párizsi
kísérleti műhelybe, elmélyítette mindig is
meglevő világnézeti pesszimizmusát és
morális semlegességét, amitő l csak akkor
szabadulhat, ha elveti az utóbbi évek
kacatjait, és visszatér a saját gyökereihez,
az intézményes angol színházhoz,
amelynek szüksége van rá.

Véleményem szerint Tynan azzal követ
el logikai (és némiképp etikai) vétséget,
hogy úgy tesz, mintha Brook ön-
tudatlanul sodródott volna a „taccsvo-
nalon" az intézményes angol színház
üdezöld gyepszőnyegén - kívülre, és
ezáltal rossz társaságba keveredett. Az a
mentalitás, hogy „gyere haza, peter, min-
den meg van bocsátva" (nem tréfa, csak-
nem szó szerint így szerepel az interjú-
ban), enyhén szólva lekezelő és
fölényeskedő . Mintha nem tudná Tynan,
hogy Brook a hatvanas évektől kezdve
számtalanszor panaszkodott az intéz-
ményes színházi rendszerre, amely pro-
fitra dolgozik, és nem ad lehetőséget a
hosszan tartó kísérleti munkára. Ezért
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utalás arra, hogy a nagy színjátszásnál is
lehet fontosabb.

Tynannek ugyanakkor sok mindenben
igaza van. Például abban, hogy Brook
nem teoretikus gondolkodó, ha-nem
színházi ember, és hogy inspiráció-ért
gyakran fordul másokhoz, anélkül, hogy
epigonná válna. Így építette be a maga
munkájába pályájának kezdeti sza-
kaszában Craig színházi elveit, később - a
hatvanas évek elején - Artaud, majd
Grotowski elméletét és gyakorlatát. Ezt ki
lehetne egészíteni azzal, hogy nincs saját
„színházi rendszere", mindenkitől tanul
és mindenkinél tovább lép, de úgy, hogy
a hatás nem múlik el nyomtalanul.

Nehéz egyetérteni Tynannel ott, ahol
Brook „pesszimizmusát" taglalja. Már a
szóhasználat sem a legszerencsésebb;.
erről nekünk is van tapasztalatunk.

Tynan ráadásul már a darabválasztásnál
fölfedezni véli Brook kozmikus pesszi-
mizmusát - Sartre Zárt tárgyalásától
kezdve. A Titus Andronicus szerinte a leg-
mélyebben pesszimista Shakespeare-drá-
ma: arról szól, hogy mi lesz az emberből,
ha a társadalomból hiányzik minden
morális gátlás. A Golding-regényből
megfilmesített A legyek ura annak a para-
bolája, hogy mi történik az emberi ter-
mészettel egy látszatcivilizált társadal-
mon kívül: brutálissá, szadistává és
kannibálivá válik. A Marat/Sade-ban
Tynan szerint Sade nihilizmusát hang-
súlyozta Brook, Marat társadalmi forra-
dalmiságával szemben. A Learben ten-
denciózusan kihagyta a Gloster meg-
vakítása ellen tiltakozó szolgák jelenetét.
(Ez az ellenérv nálunk is elhangzott a
Lear budapesti vendégjátéka ide-

jén.) Seneca Oedipusáért is megrója Tynan
Brookot, mert hogy hiányzik a darabból
Szophoklész „megváltó filozófiai
kegyelme", és itt Jocasta nem akasztja föl
magát, hanem fölszúrja a méhét, ahonnan
a bűn kiszakadt. (Itt azért meglepődünk
egy pillanatra, mert az Oedipus
megrendezésére a Nemzeti Színház hívta
meg Brookot, amelynek akkoriban Tynan
a fődramaturgja volt. Erről említést is
tesz, mondván, hogy „amikor a hatvanas
években meghívtuk a Nemzeti Színházba,
hogy Szophoklész Oidipuszának
ellentettjeként rendezze meg Seneca
Oedipusát, nem lepett meg, hogy azonnal
elfogadta, és azt mondta, hogy szívesen
vállalja". Szerencse, hogy Tynan nem
teszi hozzá: „Jól kiszúrtam vele ... ha
tudta volna, hogy ezzel is csak a rossz
pontjait gyűjti nálam ... !")

Még elég hosszan folytatja Tynan. Az
Athéni Timon („amelyet nem láttam") egy
másik „mélyen embergyűlölő darab",
amely Brook véleményét demonstrálja az
emberi természetről. A motivációk közé
tartozik, hogy többször kije-lentette: nem
hisz a szavak révén lehetséges
kommunikáció erejében, ennek
„eredménye"

az orghast, egy olyan nyelv
létrehozása, amely nem-nyelv, s csupán
hangokból áll, amelyeknek egyetlen
létező nyelvvel sincs kapcsolatuk. A vi-
lágnézeti pesszimizmus betetőzése Az
ikek, amit Tynan végre látott, ám a lát-
vány „nagy, zavarba ejtő szomorúsággal"

töltötte el, és arról győzte meg, hogy Peter
visszatért korábbi alapgondolatához,
amely szerint ha az embereket
megfosztják életszükségleteiktől, a
társadalmi konvencióktól, akkor meg-
döbbentően viselkednek. S itt egy példát
is hoz arra, hogy milyen nyilvánvaló
Brook morális semlegessége, valamint az,
hogy valójában távol van az ábrázolt
valóságos társadalmi problémáktól. Az
előadás műsorfüzete ugyanis leírja, hogy
amióta Colin Turnbull, az ikekről szóló
könyv szerzője utoljára Ugandában járt, s
tanúja volt a törzs kiábrándító erkölcsi
lezüllésének, eltelt néhány év, és
„amennyire tudjuk, az ikek még mindig
léteznek". „Amennyire tudjuk? - kérdezi
Tynan fölháborodva. - Úgy értem, itt
vagyunk, fölszólítanak bennünket, hogy
érezzünk együtt velük és rendüljünk meg
a helyzetükön, de az előadás részt-vevői
közül senki sem vette a fáradságot, hogy
utánanézzen: vajon csak-ugyan léteznek-e
még ?"

Az erkölcsi fölháborodás rendkívül
humánusnak látszik, különösen ha össze-
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vetjük Brook egy korábbi „szkeptikus"

nyilatkozatával a színház lehetőségeiről és
korlátairól (mert azért ne felejtsük el, hogy
nem egy UNESCO-bizottsági ülésről van
szó, hanem színházról): "Ma tisztában
vagyunk azzal, hogy a színház semmiféle
konkrét megoldást nem tud azokra a
konfliktusokra, amelyeket meg-mutat.
Valaha naivan ebben reménykedtünk, és
ez természetes: a művészek évszázadokon
át úgy érezték, hogy ki vannak taszítva a
felelős világból. Ami-kor az US-t
játszottuk, mindig azt kérdezték tőlünk:
»Úgy gondolják, hogy elősegítik a
vietnami háború befejezését?« Mintha
erről lett volna szó. Mintha ez lehetséges
lett volna. (. . .) A színháznak mint olyan
fórumnak, ahol bizonyos szituációkat
mutatnak be, csak kis közösségeken belül
van értelme ... Jól meg kell értenünk, hogy
ha megpróbálnánk tenni valamit Henry
Kissinger politikája ellen, ez teljesen
hiábavaló lenne ... Ez már nem lenne
színház. Ez már forradalom lenne. A
színház akkor válik felelőssé, ha ismeri
befolyásának ha árait."

Tynan amikor azt a látszatot kelti, hogy
Brook egy színházi előadással nem árul el
valódi érzékenységet az ikek sorsa iránt,
vagy hogy nem képes megoldani a
problémájukat (de nem teszi hozzá, hogy
az emberiség is képtelen megakadályozni
milliók éhhalálát), közel jár a
hipokrízishez. Amikor pedig számonkéri,
hogy előkelő idegenként miért nem térnek
vissza, szánakozni a szerencsétlen törzs
sorsán, érzésem szerint a lelkiismeret-
megnyugtató filantrópia hatásos trükkjét
alkalmazza.

Töprengek, vajon mit szólt Tynan,
amikor hírt kapott arról, hogy Brook Jarry
Übü királyának színre vitelét tervezi.
Bizonyára bólintott: igen, a nyárs-polgári
középszerűség világméretű dia-daláról
szóló pamflet beleillik a „pesszimista" és
„mizantróp" Brookról föl-épített elméletbe.

Különösen, ha valaki nem látja az
előadást. Mert ha esetleg megnézi, akkor
már nyaktörőbb mutatványokat kell
végeznie ahhoz, hogy igazolja prekon-
cepcióját.

Brook Übüje meglepetés. Az előadás
címe: Übü. Az első részben az Übü királyt
játsszák, szünet után A megláncolt Übüt. A
két felvonás időtartama (húzások nélkül)
egy-egy óra. A két darab egymásnak felel.
Az első a diktatúra pamfletje, a második a
demokráciáé.

A világkép még egyértelműbbnek tűnik:
Jarry nyomán, íme, Brook nihilizmusa.

S a meglepetés: egy fölszabadítóan
játékos előadás, amelyben nihilizmusnak,
pesszimizmusnak nyoma sincs. Még
szorongásnak se.

Az Übü király hősei, a hatalmaskodásba
belehajszolt, tohonya Übü papa és az
aranyrögöket bevásárlócekkerbe gyűj-
tögető Übü mama nem látszanak sem
rettenetesnek, sem visszataszítónak, sem
veszélyesnek. Brook visszatér a darab
fogantatásához, a diáktréfához. Mintha
egy diákszínház előadását látnánk. Ott-
honról hozott ruhák szolgálnak jelmez
gyanánt. Félretaposott cipők, a nagy-
mama mamusza, térdben foszló, ócska
nadrág, micisapka, vedlett bőrdzseki.
Használt ruhákból ritkán árad ennyi
meghittség. Nyilvánvaló a finom irónia.
Lumpenék játszanak a hatalommal. A já-
ték eszközei kéznél vannak a külvárosban.
Mindenekelőtt téglák. Tégla a vacsorára
felkínált „lengyel becsinált, patkány-
karmonádli és kelvirág szaharban".
Téglából épül föl az a picinyke falusi ház,
amelynek fala mögött kuporog a rettegő
nép, Übü papa országlásának hallatán.
Téglákon lépkednek a menekülők, amikor
mocsáron gázolnak át .. . A másik fontos
kellék az elektromos vezetékek (vagy
sodronyok ?, esetleg hajókötelek?)
fölspulnizására használatos cséve. Kettő
van belőle: egy nagyobb és egy kisebb.
Ügyes játékokat tudnak. Ha lapjukkal
egymásra rakják őket, és Vencel király a
tetejükbe áll házanépével, akkor az
ostromló Übü-pereputty körbe-körbe ezen
jön föl mint csiga-lépcsőn (guggolásból
indulnak és folyamatosan egyenesednek
ki). A nagyobbik cséve guruló oldalára
állítva: családi ágy támlája; ha elindul:
mögüle kandikál ki az ősök feje a
kísértetjelenetben; ha végiggördül a
tetején álló Übü papával: a szó szoros
értelmében lehengerli az útjába kerülőket.

Az előadás megszámlálhatatlan ötlete -
akár a Szentivánéji álomban - magából a
játékból fakad. És a színészek fizikai
ügyességéből. A Bouffes du Nord szín-ház
csupasz színpadán csak két lecsapható
süllyesztő képviseli a „technikát", egyéb
trükk nincs. A világítás végig tiszta, erős
és egyenletes fehér fény. Minden további
„effektus" forrása a színész. Brook az
improvizációktól (így hozták létre Az
ikeket) visszatér a szigorúbban rögzített
szituációhoz. A diák-színházak
szabadsága nem szabadosság, a mesterség
professzionista elsajátításá

val párosul. Megfigyelhető, hogy a rész-
ben hasonló Athéni Timon óta, három év
alatt, mennyit fejlődtek a színészek.

Valójában nagyon nehéz „elmondani" az
előadást: annyira nincs benne anekdotikus
elem vagy ráaggatott „üzenet". Egy
biztosnak látszik: tévednek azok, akik
szerint Brook a szerző eredeti intencióit
valósítja meg (azonkívül, hogy
szellemében diákos). Ha mást nem - Jarry
jegyzetein kívül -, elég a Théátre de
l'Oeuvre bemutatójának szemtanúit,
például Arthur Symonst elolvasni ahhoz,
hogy megbizonyosodjunk az
ellenkezőjéről. Jarry elképzeléseinek és az
ősbemutató külső képének polgárhökkentő
szürrealizmusa aligha ihlette meg Brookot.
Nem érdekli a lát ványszínház, és újra
elutasítja a „nagy színjátszást". Még
mindig időszerűnek látszik, amit a
Szentivánéji álom után mondott: „A mi
szemünkben óriásinak lát-szik a különbség
a silány színjátszás és a nagy színjátszás
között. Ég és föld. Más szemszögből ez
egyáltalán nem lényeges. Nem az a fontos,
hogy mit csinál a színész, és milyen szintet
ér el, hanem az, hogy a néző mit tesz
hozzá a maga részéről; a színész
erőfeszítése, hogy kifejezzen valamit, csak
a néző aktív részvéte-lével és
együttműködésével érhet el sikert."

Két csoport - a színészek és a közönség -
találkozása és föloldódása: ebben hisz ma
Brook. Ez a találkozás, ha létrejön,
előadásainak a mondanivalója. Aki látta a
társulat afrikai útjáról készült filmet
(például a találkozást egy kis törzzsel,
amelyik akkor látott először idegent,
törzsön kívülit), az tudja, hogy mit értsen
ezen. Az Übü előadásán sem történik más.
Übü papa és Übü mama nem ijesztget
bennünket. Akkor sem, amikor a
shakespeare-i királydrámák véres
paródiájában ők vannak fölül, és akkor
sem, amikor a megszelídült világban nem
uralkodni, hanem szolgálni akarnak.
Morális semlegesség? Inkább részvét.
Brook, mint mindig, megértőnek
mutatkozik a szenvedélyek és szenvedések
között sodródó ember iránt. Ebben a
nagyon egyszerű, minden hivalkodást és
külsőséges hatást elutasító előadásban
mintha megállítaná a levegőben Jarry
pofonra lendülő kezét, és ismét fölfedi a
Szentivánéji álom Oberonjának félig síró,
félig nevető clown-arcát, amint a trapézról
elénk tárta maga alkotta művét, a szamárrá
lett Zuboly és Titánia tündérkirálynő
nászát: voilŕ, ilyen tréfákat csinál velünk a
világ.


