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Ha Peter Brook valamit csinál -akkor máris
biztosak lehetünk benne, hogy Peter Brook
csinál valamit: ennek köszönhetően az ember
kénytelen meglehetősen skizofrénül viszonyulni
Brook rendezéseihez, mert eltekintve a minden
jelentős művészetben amúgy is szinte kötelező
sorozatszerű gondolkodástól, amelyben az
alkotások egymást folytatják, egymást egészítik
ki, egymást interpretálják (a művészek ugyebár
mind sorozatgyilkosok), Brooktól az ember még
a szokásos elvárásokon túl is elvár valamiféle
kinyilatkoztató, profetikus, látnoki avagy főpapi
attitűdöt (talán titokban a rendező is elvárja ezt
magától, bár egy Julius Caesar szerénységével
időről időre elhárítja a babérkoronát, mivel e
különös szerepkör az el-múlt néhány évtizedben,
egyáltalán nem véletlenül, épp az ő helyzetére
szabatott); tehát az ember, ha szerencséje
Párizsba veti, és éppen megy valamilyen Brook-
show a Bouffes du Nord-ban, akkor sohasem
egyszerűen előadást megy el

Peter Brook a Je suis un phenoméne díszleté-
ben

megnézni, hanem mindig színházról szóló kije-
lentésre vált jegyet, sőt-és ez már szinte perverz
dolognak tűnik -, előbb nézi a színházról szóló
kijelentést, értelmez, próbál bekerülni a színház-
ról való új gondolat avatottjai körébe, és csak
azután fogadja be magát az előadást: vagyis
előbb fogadja be az előadás filozófiáját, és csak
azután veszi észre, ha egyáltalán észreveszi, a
teatralitást vagy mit - kivéve, ha nagyon naiv,
vagy nagyon fiatal, vagy éppenséggel nagyon
rafinált ínyenc, amilyenből Párizsban persze sok
van, lévén a szellemi (és nem csak szellemi)
gourmandok hazája. Akár az osztrigát vagy a
langusztát, egy Brook-előadást sem lehet immár
közvetlenül kézzel elfogyasztani. Ez itt a parado-
xon helye. Brook, aki világéletében vissza akarta
adni (és számos előadásában sikeresen vissza is
adta) a színháznak mint műfajnak azt a tekintélyt,
amelyet már-már elveszíteni látszott, tehát hogy
komoly, formatartó művészetnek tekinthessük,
melyben lényeges közlések esnek, és ne egysze-
rű kikapcsolódásnak, létrehozta az évek során
mintegy laboratóriumi módszerekkel azt a szín-
házat, amely elsősorban már nem is színház,
hanem filozófiai közlés, tehát óvatlanul és észre-
vétlenül kisétált a maga alkotta terepről, előadá-

sai gyakorta csupán illusztrálják gondolkodás-
módját, miközben hallatlanul kényes ízléssel
ügyel arra az egyszerűségre és stiláris konkrét-
ságra, mely névjegye. Gyakran akkor is így van
ez, ha az előadások mozzanataiban mágikus tu-
dása, sűrítőképessége fel-feltündököl. Nem lehet
az ember egyszerre fárosz is, hajó is.

A rendező a Je suis un phénoméne című darab-
jával folytatja az agyról szóló sorozatát - ezt tartja
korunk nagy toposzának, minta szórólapon írja:
„Évek óta meg vagyok győződve arról, hogy az a
tárgy, amely leginkább lenyűgözi az embereket,
ami minden emberi lényben közös, az agy." A
szöveg hűséges munkatársnőjének, Marie-
Heléne Estienne-nek és Peter Brooknak közös
munkája, Alexander Luria Emlékezőművész (?)
(franciául: Une prodigieuse mémoire) című
könyve alapján, amelyet előző előadásukra, a
L'homme qui-re készülve fedeztek fel. A darab
vagy inkább szövegkönyv szerkezete roppant
egyszerű: az első rész Luria könyve alapján ké-
szült, és a Szovjetunióban játszódik, elsősorban
egy agykutató laboratóriumban, illetve a főhős
otthonában, valamint a cirkuszban, a második
része pedig egy elképzelt utazás (valójában a
főhős, az emlékezőművész Zserezsevszkij halála
utáni utazás) az Egyesült Államokba, ahol Brook
az agykutatás jelenlegi, legmodernebb állapotát
mutatja meg, tükröt tart mintegy az agykutatás-
nak. Érdekes, hogy a tudomány állapota, illetve a
tudománnyal kapcsolatos erkölcsi attitűdök
(például az idézettségi index mint drámai toposz:
ha te idézel engem, én idézlek téged) majdhogy-
nem csehovi vagy moliére-i dimenziót kapnak
Brook utóbbi munkáiban. Igaz, ez a motivikus
beazonosítás alig észrevehető, de kétségtelen,
hogy a komikum forrása itt, illetve a tragikumot
súroló sorsábrázolás egyik legfontosabb eleme
(kissé bonyolultan és tudálékosan megfogal-
mazva) a tudományos attitűd és az ezzel szem-
ben álló mindennapi létezés, illetve valamely
rendkívüli adottság tudományos besorolhatat-
lansága (a norma terrorja) képletének drámai
helyzetekben való ábrázolása. Ezzel az elvont
motívumrendszerrel, amelynek a Je suis un
phénoméne-beli kibontásakor, igaz, nagyon ele-
gánsan, a szovjet vagy kommunista szisztéma
viszonya a rendkívüliséghez is fölsejlik, mármint
az, hogy mennyire irritálja a rendszert az egyéni
és a megmagyarázhatatlan (a brooki elegancia
egyik forrása, hogy az amerikai szisztéma, mu-
tatis mutandis, ugyanúgy bánik el a rendkívülivel,
a demokrácia, más módon ugyan, de ugyan-úgy
kiiktatja a személyiséget; az elegancia másik,
nem elhanyagolható forrása, hogy egy fekete
színész, a Brook-előadásokból ismert afrikai szí-
nész, Bakary Sangaré hallatlanul ízesen adja elő
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az éleselméjűen korlátolt tudományos munka-
társat, akinek rosszindulata egyáltalán nem
rendszerfüggő, és aki végtelenül rokonszenves
hősünkbe beleköt, nemcsak hogy a hibát keresi,
hanem magát a hibát és a tévedést akarja gene-
rálni, és hősünk szép és költői magyarázatát a
tévedésre rosszindulatúan, azzal, hogy annak
semmi köze a tudományhoz, elutasítja), tehát
ezzel az elvont motívumrendszerrel Brook volta-
képpen sokat kockáztat (és sajnos semmit sem
kockáztat - ez baj, mert jó lenne, ha igazán
nagyot tudna kockáztatni, de az ő nevével szinte
nem is lehet kockáztatni), lévén, hogy menthe-
tetlenül az esszé és az etűd lesz a színházi forma
egyik rejtett mélyszerkezete, és az esszé és az
etűd (avagy egy kellemes beszélgetés egy na-
gyon okos emberrel egy kávéházban) nem föltét-
lenül ad lehetőséget jelentős drámai ábrázolásra,
ellenben megköveteli a szellemességet, a lekere-
kítettséget, és a bézs színvilág kifejezetten jól áll
neki.

Meg kell mondanom, bár őszinte csodálója
vagyok, sőt feltétel nélküli csodálója vagyok Pa-
tak Péternek, alias Peter Brooknak, a megnyug-
tató színű bézs színpadi alapszőnyeg engem
egyáltalán nem nyugtatott meg (igaz, fel sem
zaklatott). Ha jól emlékszem, még a darabban is
elhangzik (talán a Luriát játszó Bruce Myers
mondja), hogy ez egy bézs világ, talán valamelyik
kutató így akarja megnyugtatni a kísérletek ala-
nyát. (Mindenesetre ez nyilvánvalóan egy ars
poeticás közlés a rendező részéről - remélem,
hogy nem egy interjújában olvastam.) Bruce
Myershez annyit el kell még mondanom (és ez
vonatkozik természetesen Maurice Benichou-ra

Maurice Benichon, a Je suis un phenomene
főszereplője

is, mindketten tapasztalt Brook-veteránok), hogy
lenyűgöző az eszköztelensége, ahogyan a kissé
jellegtelenül lesimított, de mindig pontos (néha
túl pontos, azaz patikamérlegen kimért) monda-
tokat élettel tudja megtölteni. Színészetük az
egy-szerűség apoteózisa. Ha Myerst nézem, a
tudós Luria rokonszenves tanácstalansága,
humanizmusa, az, ahogyan passzívan is képes
szemlélni, egyfajta nagy-nagy passzív szeretettel
azt az embert, akit ő emelt ki hétköznapi
létezéséből, és taszított persze a cirkuszi
létezés és mutatványosság pokolbeli bugyraiba,
ha Benichou-t, akkor pedig a saját létezésén
elámuló kisember (az újságíróból tudományos
jelenséggé, majd tudományos jelenségből
állását vesztett kénytelenségből
emlékezőművésszé lett kisember) ta-
nácstalansága jelenik meg rendkívül vonzó alak-
ban. Kicsit zavaró is ez a hallatlanul rokonszen-
ves nem-tudom-mi. Nagy empátiával játszanak
rokonszenves, tanácstalan, szemlélődő embere-
ket. A legérdekesebbek mindig akkor, amikor
elhallgatnak, és csodálkoznak azon a helyzeten,
amelybe részben önszántukból, részben akarat-
lanul kerültek. Mintha nem tudnának akarni. Az
egyetlen alak, aki akarni tud, az a rosszmájú
Sangaré, aki később a varieté igazgatójaként is
tündököl, és végül amerikai tudósként is megte-
szi a magáét: alakítása nélkül szolid unalomba
fulladna az est (persze nem véletlenül lett olyan
az alakítása, amilyen lett - tiszta ellenpont). Ám

egy ponton túl belép a kiszámíthatóság (ami
közismerten ellenfele a művészetnek, mely a vá-
ratlant és meglepőt kedveli). Úgy érezzük (és ezt
nem enyhíti, hogy az előadás, úgymond, „még
nincs kész"), ismétlődések helyettesítik a tényle-
ges szintézist, redundancia pótolja az invenciót.
Két fiatal színész is megjelenik a darabban, az
egyik Benichou fia, Pierre, a másik egy lány (a
neve a színlap szerint Natacha Maratrat), akiken
tanulmányozhatjuk a brooki pedagógia szépsé-
geit. Egyszerre szolgálják az előadást, a kelléke-
zés művészetét gyakorolják, aztán egy-egy ki-
sebb szerepben előlépnek, később közönségei a
többieknek: hangsúlyozott természetességük
ugyanakkor néha irritáló, világos, hogy már tud-
ják, hogyan akarja Brook tőlük azt, hogy ne te-
gyenek semmi olyant a színpadi jelenlétükhöz,
ami személyiségükkel nem fér mélyen össze.
Ilyenkor azonban a személyiség mérete jut sze-
rephez, zenei jellé válik, mely nem szolgáltat
valódi kontrapunktot a többiek játékához. Elvezet
figyelni őket, de az előadás alaphibáját képtele-
nek korrigálni (nem is ez a dolguk). A feleséget,
színésznőt és tudósnőt játszó Geneviéve Mnich
szintén iskolázott színész: mégis különös, ami-
kor egy alakítás sajátos színeit egy másik alakí-
táshoz való reflektált viszony adja, ezért Mnich
akkor a legjobb, amikor színésznőként csodálja
meg az emlékezőművész bibliafelmondását (ő
olvas elő neki). Persze hibátlanul teszi korábban a
férje elé a levesestányért (melyben nincs leves,
mégis lehet kanalazni: később vodkáznak a szín-
padon, akkor van az üvegben és poharakban
vodka - működik a rendszer szüntelen finom
beomlasztásának rendszere), és hibátlan tudós-
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nőt alakít az Egyesült Államokban: az elképzelt
tudományos eszközök között a szokásos finom
empátiával állva, de olykor mintha valamilyen
filozófiai tankönyv reflexiófogalmának lenne a
megtestesülése (humanizmusa egy derb ötlet
ellentéteként jelentkezik, az egyik fiatal orvos arra
kéri kísérlet közben az emlékezőművészt, vagy
azt sugallja neki - nem emlékszem pontosan -,
hogy képzelje el a fia halálát: ez volna az amerikai
tudomány embertelenségének egyik aspektusa,
hogy ilyesféle ötletektől sem riadnak vissza a
tudományos szenzáció kedvéért).

Amiről ezt az előadást taglalva voltaképpen
beszélnünk kell, az nem Brook színészeinek já-
tékkultúrája: ezen a szinten nem történik semmi
nagy dolog (csak jó dolgok történnek, otthonos
dolgok, bézs dolgok). Hogy Brook elsőrendű
színészvezető, ez közhelyszámba megy, mód-
szere részben a kozmikus figyelméből fakad,
hogy mindig lényszerű színészeket lát maga
előtt, részben a természetes gesztusok iránti el-
fojthatatlan (ánglius) vonzalmából, és abból a
tudásából, hogy a kultúra számára mindig csak
ürügy, sohasem végállomás. Amiről viszont itt
még beszélni érdemes, az a videotechnikának és
a színeknek (a zöldnek, a vörösnek és a kéknek)
rendkívül érett használata. A videoképernyőkre
nézve (három álla színpad mélységének közepén
úgy, hogy ugyanakkora tér marad mögöttük, mint
amennyi előttük van, voltaképp a rivalda
vonalában, alakjuk pedig eltér az otthon megszo-
kott tévéképernyőkétől, mintha fel lennének for-
dítva: a téglalap hosszabbik szára az oldaluk) azt
látjuk, hogy részben a jelenetek helyszínének
(Amerika, Oroszország) illusztrációi jelennek
meg rajtuk, részben, és ez a fontosabb funkció-
juk, a főhős emlékképeinek asszociációs tarto-
mányát jelenítik meg a nézők számára, és végül,
és ez a legkevésbé érdekes, a tudományos labo-
ratóriumok eszközei. Amit Brook akkor csinál,
amikor Zserezsevszkij (közismerten Jorge Luis
Borgest is megihlető) asszociációs világát előt-
tünk megjeleníti, az magasrendű vizuális költé-
szet. Részben megmutatja azt a mechanizmust,
ahogyan ez a férfi hallatlan bonyolult közléseket
képes megjegyezni, részben el tud szakadni a
racionális és didaktikus ábrázolás kényszerétől,
és egy pillanatban, a főhőssel együtt, hirtelen
kiszakad (mint egy nagy orosz regényben) ebből a
kissé laboratóriumi közegből, és fájdalmasan,
gyönyörűen, akár egy Chagall-képen (csak ép-
pen artikuláltan, szögletesen és a háromszoros
ismétlés révén nagyon modernül, a relativizálást
beemelve a formába), megjelenik egy lélek isme-
retlen tartománya, a gyermekkor tájai, egy felhő,
egy utcarészlet, egy betű, a főhős zsidóságának
(igen, zsidóságának) dallama jelenik meg, mint-
ha egy borzalmas elfojtásból virágozna ki, és
színházilag ebben a mutatványban az a nagysze-
rű, hogy mindez a főhős előtt ugyanabban a

pillanatban bontakozik ki, mint előttünk, hiszen
abban a pillanatban fogalmazza meg a tudós
kérdésére reagálva, akkor jön rá. A képek ritmust
szabnak, hibátlanul érkeznek és távoznak a kép-
ernyőkről, adott esetben úgy működnek, mint
allegorikus útmutatók, adott esetben úgy mű-
ködnek, mint egy komikus színész Plautusnál,
azaz mechanikusan ismételt magyarázatot adnak
valamire, amire nincs mechanikus magyarázat-
és a közönség a videoképernyők alakítását látva
dől a kacagástól. Néha úgy tűnt - hadd legyek
rosszmájú -, mintha Brook vagy valamelyik ér-
zékeny munkatársa többet foglalkozott volna e
képernyők lelkivilágával, minta színészekkel. De
milyen mellbevágóan egyszerű és nagy pillana-
tokat teremt ez az illusztratív és (bár divatos)
voltaképpen színházidegen eszköz! (Ámbár
semmi sem idegen a színháztól, ami kép és
gesztus tényleges összekapcsolására képes.)
Képernyő és színházi tér összekapcsolását még

A színház a semmiből teremtés művészete. Ha
elfelejtkeznénk szakrális eredetéről, nehezen
magyarázhatnánk meg az iránta megnyilvánuló
több évezredes alkotói és befogadói
érdeklődést. Minden egyes elő-adás
diadalmasan bizonyítja, hogy az ember ké

sohasem éreztem ennyire légiesnek, ennyire
ózontermelőnek. Mintha csak friss levegőt lehel-
tek volna maguk elé.

No, ilyen jelen idejű pillanatokat teremteni, azt
hiszem, ez lenne a színház dolga és kötelessége
mindenkor: ám eljutni idáig olykor csupán mo-
dorosságaink fölvállalásával lehet - mondja
Brook. Brook, aki mindent elért, amit színházren-
dező elérhet, nem fél ismételni önmagát, de ezt
csak azért teheti meg büntetlenül, mert pontosan
tudja, hogy blöfföl (nem dől be a saját blöffjé-
nek), és mint a nagy kártyajátékos, ha nem is
mindig azt mondja be, amit a kezében tart, nyerni
mindig tud: mivel maga a nyerés egyáltalán nem
érdekli.

Öregszik persze, és szemét nyilván megnyug-
tatják a bézsszínű padlószőnyegek.

pes úrrá lenni a benne és körülötte hömpölygő
ürességen, amikor történetekké alakítja érzéseit,
gondolatait és formákba rendezi a teret. Az em-
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