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FLEGMATICUS Schluss mit Theater! Elegem volt a színházból! Többé
nem érdekel... Egyébként is Maga rángatott bele! CRITICUS Miért, talán
nem érzi itt jól magát?

Kellemesen meleg szombat este június 19-én Münchenben. Hőseink a
Theater der Welt című rendezvénysorozaton vettek részt, holnap utaznak
haza a fekete Budapestre. A Hofgartenben felállított Fesztiválsátorban ül-
nek, körülöttüka mi „sznobjaink jobbjaihoz" hasonló társaság, bennfente-
sen cseverésznek; néha feltűnik Peter Brook egyik vezető színésze, a sö-
tétbőrű, felejthetetlen tekintetű Sotigui Kouyate. Flegmaticus Absolut vod-
kát kortyolgat, Criticus jéghideg Paulaner sörrel hűsíti a torkát.

CRITICUS Jöjjön, üljünk ki a kertbe! (Helyetfoglalnak a bajorkedélyesség-
gel csobogó szökőkutacska tövében)

FLEGMATICUS Nézze, nem erről van szó. Természetesen nagyon kelle-
mesen érzem magam itt. A maga nővére igen szívélyes házigazda, és
elmondhatjuk, hogy ez a város valóban nem a langymeleg és ihatatlan
fröccsök birodalma. Ilyenkor különösen erős undorom van hazám és
annak már-már lakhatatlan fővárosa iránt, és a szívemben néha kezdek
igazat adni a mi felejthetetlen emlékű Furoricusunknak. De ez a feszti-
vál, mely ráadásul nem átallja „világfesztiválnak" titulálni önmagát, mé-
lyen lehangoló és elszomorító. Egyébként bevallom, kezdek egy kicsit
félni ezektől a beszélgetésektől. Meghalt Prudens, nemrég temettük el
Furoricust is - ezek a viták mintha halálos kimenetelűek lennének.

CRITICUS Ugyan kérem, ne legyen babonás! De hát voltaképpen mi baja a
fesztivállal? És a színházzal, amúgy en gros? Fontolja meg a választ,
amíg visszajövök az italokkal! (Elmegy, és percek múlva újabb két sört
és vodkát tesz le a szökőkút tövébe)

FLEGMATICUS A fesztivállal talán az a legnagyobb bajom, amit néhány
avantgardista színházcsináló fogalmazott meg a müncheni Tages-
zeitung körkérdésére. Egy ilyen jellegű fesztiválnak mára gondolata is
anakronizmus; ez semmi más, mint gigantikus kultúr-design; művészileg
értéktelen és érdektelen, mivel kihagyja a számításból a modernebb,
a nem szponzorált, az avantgárd jellegű törekvéseket, így vég-
eredményben csak a színházi világban uralkodó „mainstream", a fővo-
nal megerősítésére szolgál. Ezáltal persze félrevezeti a közönséget is.
Világsztárok vannak, világrendezők és világszínészek - miközben vi-
lágszínháznak még az árnyéka sem mutatkozik.

CRITICUS De ezt már maga mondja...
FLEGMATICUS Igen, ezt elismerem. Úgy látszik, a színházról mint világ-

művészetről végleg le kell mondanunk. Elmentünk tegnap az Alte Pina-
kothekbe, aztán a moderneket gyűjtő Lenbachhausba. Azt láttuk, hogy
még a legabsztraktabb Kandinszkij is világfestészet, nem emberöltők-
ben, de, Walter Benjamin szavaival élve, „világöltőkben" gondolkozik.
Ennek a művészetnek mindig van valamilyen univerzális szólama. A
színház világában ezt Brook képviselte eddig talán a leghatásosabban.
Korábbi színháza valóban világszínház volt. És most?! Elszomorító.

CRITICUS Magam inkább csodálom Brookot, hogy ilyen idős korában ké-
pes volt levonni a konzekvenciákat és megint új útra lépni. A maga nosz-
talgiája a „világszínház" iránt inkább tűnik konzervativizmusnak, mint a
nagy angol csendes rezignációja.

FLEGMATICUS Maga ezt rezignációnak nevezi? Nem lenne jogosabb a
kapituláció szó használata?

CRITICUS Nézze, Brook sosem volt blöffmester, amit csinál és amit mond,
az mindig átgondolt elemzések végeredménye. A Prinzregententhea-
terben tartott előadásában pontosan körvonalazta, hogyan képzeli a
mai színház céljait és lehetőségeit. A kiindulópont valóban a lemondás a
„világszínház"-ról. Azt állítja, hogy mindez immár a múlté. Ama színhá-
zában nincs többé szükség a nagy gesztusokra, a nagy színészekre, a
sokkoló világítási effektusokra - az egész masinériára. Ez legfeljebb

arra jő, hogy unalmas óráinkat némiképp kitöltse. Brook szerint a szín-
házban túlbecsülték az artisztikus elemek jelentőségét. A cél: egymás
megismerése. A színház nem képes arra, hogy megjavítsa az életet, de
arra megtaníthat, hogy mit jelenthetne egy jobb élet. Megítélése szerint
új előadásuk se nem tragédia, se nem komédia. Inkább valamiféle szín-
házi kutatás.

FLEGMATICLIS Mindez nagyon szépen, kereken és okosan hangzik. De
ha megvizsgáljuk a Brook-féle előadást, már kissé megkeseredik a
szánk íze. Mert hát mi is ez voltaképpen? A L'homme qui Oliver Sacks
divatos amerikai pszichiáter esettanulmányain alapszik, melyeket leg-
sikeresebben - a könyv valóban bestseller volt! - A férfi, aki összecse-
rélte a feleségét a kalapjával című elmekórtani analíziseiben foglalt ösz-
sze. Brook tizenhárom esetet választott ki, ezek megjelenítése-bemu-
tatása az előadás. Láthatja, hogy drámáról még a szó avantgárd értel-
mében sem lehet beszélni. Ezek elszigetelt, egymással semmiféle
összefüggésben nem álló esetek; történetek, sorsok nem jelennek meg,
itt már mindenki ama híres hegeli „pontszerű egyén". És persze
nagyon jellemző, hogy a négy - egyébként bámulatos - színész
felváltva ját-szik orvost és beteget az egyes darabokban.

CRITICLIS Maga darabokat mond, magam inkább zenei műszavakkal él-
nék, és szívesebben beszélnék bagatellekről vagy impromptukről,
esetleg variációkról egy témára. Mert azt magának is el kell ismernie,
hogy az előadása legmagasabb fokon szervezett, finom és rendkívül
vissza-fogott kamarazene volt. Amolyan színházi vonósnégyes. Szinte
lehetet-len ennél tovább fokozni az eszköztelenséget.

FLEGMATICUS Számomra ez a póztalanság és lecsupaszítottság - né-
hány félig-meddig megrendítő vagy legalábbis szívszorító jelenetet le-
számítva -- maga volt a jéghideg design, emberkísérlet-sorozat múlt
nélküli és jövőtlen emberekkel. Sorstalanok ezek a betegek, és néha
kínosan éreztem magam, mintha egy nyilvános laboratóriumban ülnék,
értem vagy legalább érteni vélem a kórismét, látom a szimptómákat, de
mindehhez nemigen van közöm. Akárha egy emberkert szenvtelen lá-
togatója lettem volna.

CRITICUS Ez a sorstalanság a mai világállapot egyik legfontosabb voná-
sa. Itt már minden poszt: posztmodern és posztszínház. De ami a leg-
fontosabb: ez ama sokat emlegetett post-histoire világállapot, és Brook,
aki mélyen benne él ebben, természetesen megpróbál érvényes vála-
szokat keresni az ekkor akut problémák megfejtésére.

FLEGMATICUS Ez a Brook nekem túlságosan is nyugat-európai...
CRITICUS De hát nem az a kötelessége egy művésznek, hogy valamilyen

módon felmutassa, mennyiben korának gyermeke? A L'homme quiben
demonstrált kérdések valóban nem elsősorban ami csökött kelet-európai
kérdéseink. És most nézzen körül, nézzen szét ebben a hányaveti
professzionalizmussal berendezett Festival-Zeltben! Nézze meg ezeket
az elegánsan vagy nagyon is megfontolt nonchalance-szalöltözködő
embereket, cipőjük, zoknijuk a duplájába kerül, minta mi keservesen
megszolgált honoráriumunk. Tekintetük általában' érdeklődő és nyílt,
megfelelő mértékben magabiztosak, egy alapvetően működőképes világ
gyermekei. Itt minden - vagy legalább majdnem minden - azonos
önmagával - és ez az, amit mi, szerencsétlen magyarok,, csehek,
szerbek, románok oly nehezen tudunk megszokni és megemészteni. Itt a
villamos villamos, a trafik trafik, a cigaretta cigaretta - és még
sorolhatnám. Ami életünk kísérteti-es; amit itt lát, többnyire valóságos. A
dolgoknak ez a szelíd identifikációja magabiztossá teszi a köztük és velük
elő embereket. Mivel már nem a történelemben vagy a történelem által
sújtva élnek, érdeklődésük hirtelen maguk felé fordul. De többé nem a
történelem determinálta Énjüket kívánják megismerni, hiszen ilyen Ego
nincs többé, és Én önismerete kerül a középpontba, maga a
gondolkodás válik a gondolkodás centrumává, és ennek színtere, az
Agy. Nem véletlenül mondta Brook egyik interjújában, hogy új előadása
„utazás az agyba".



 SÚGÓLYUK 

FLEGMATICUS Akkor ez annyit jelent, hogy a történelmen kívül élő ember-
nek a saját Énje és Agya vált kísértetiessé. Ne felejtse el az előadás zá-
róképét: a négy színész együtt mered a televízió képernyőjére, melyen
egy emberi agyról készült színes felvételek láthatók. Az agy működése
továbbra is felfoghatatlan titok marad. Brook itt bedobja a törülközőt.

CRITICUS Menjünk hazafelé, már hűvös az este! (Elindulnak a Resi-
denzstrassén, ám a Pfalzi borkóstoló szívhez szólóan tárja ki előttük aj-
taját. Felmennek az emeletre, leülnek az ún. Komtur-terembe és hama-
rosan előttük mosolyog két pohár szőkebajszú moseli rizling)

FLEGMATICUS Moseli... Nem ezt emlegeti folyton a semuri fiú Semprun
elviselhetetlen baloldali melankóliával átitatott Nagy utazásában?
Ugyan mire ihatnánk most, ha eszünkbe jut kamaszkorunk nagy olvas-
mányélménye?

CRITICUS Ha mára baloldali melankóliánál tartunk, talán arra, hogy ledőlt
a berlini fal. Hogy tőlünk meg kimentek az oroszok... Ez magának nem
elég?!

FLEGMATICUS Én '89-ben is Flaubert-t olvastam és ma is őt olvasom.
Számomra nem változott semmi.

CRITICUS Ez baromság. Mert például mondjuk '85-ben a maga nézeteivel
még publikáláshoz sem jutott volna. Ma meg...

FLEGMATICUS Jól van, igyunk a román forradalomra! Ha már megnéztük
ezt a két román előadást.

CRITICUS Arra viszont én nem iszom. A rendezővel értek egyet, aki így
nyilatkozott a Die Zeitben: „megrendezett forradalom".

FLEGMATICUS Akkor ne igyunk semmire. (Isznak) De azért megdöbben-tő
volt egy hét alatta két világ, a keleti és a nyugat-európai szembesülése.
Brook után a craiovai Übü király és Titus Andronicus éppen olyan volt,
mint amiről Brook lemondott: világszínház - persze jóval alacsonyabb
színvonalon.

CRITICUS Különösen a Titus Andronicus sikerült gyengén, helyenként
egészen dilettáns munka. És mivel minden színházi előadásnak meg-
van a maga akusztikája, aurája, kontextusa, itt Münchenben az állandó
politikai utalások, a rájátszások egész serege meglehetősen üresen ha-
tott és nem volt semmi jelentése. A színpad izzott, a színészek megszál-
lottként rohangáltak fel-alá, harsogott a zene, a világítási effektusok
percenként kísérelték meg sokkolni a nézőket, sőt még a szünetben és
az előadás végén sem hagytak békét nekünk: a megölt és megalázott
Aaron üvöltött a foyer-ban. Purcarete, a román rendező abba a hibába
esett, amiről Brook beszélt: túlbecsülte az artisztikum jelentőségét.

FLEGMATICUS A legelviselhetetlenebb persze az volt, hogy minden ál-
landóan közölni és jelenteni akart valamit. A kimondás, a lázítás, a lelep-
lezés, a közlés csillapíthatatlan vágya hevített itt mindent, a jelentés
túl-csordult mindenen. Elismerem, helyenként - különösen az Übü
második felvonásában - magas színvonalon, szellemesen. Ám mindez
valóban a múlté. Jól írta az egyik német kritikus: afféle színházi
múzeumban érezte magát.

CRITICUS De volt annyira toleráns és okos, hogy a cikke végén feltegye a
kérdést: de hát mit tudunk mi Romániáról? És akkor most én kérdezek
valamit: vajon nem elevenebb, modernebb és húsbavágóbb Brook kí-
sérlete?

FLEGMATICUS Értse meg, Brook illúziókat kerget. Feltételezi, hogy a
színházban képesek vagyunk megismerni egymást. De hát ez nem
igaz. Azt mondja, meg kell tanulnunk egymásra nézni, odahallgatni a
másik emberre. Ám az új előadásban csupa elmebeteget állít a
színpad-ra. Hogyan kommunikálhatnánk elmebetegekkel? És hogyan
érthetnék meg ők egymást?! Brook álláspontja nagyon megható, de
valójában szentimentális ábrándozás.

CRITICUS Számomra lefegyverző Brook bizalma az emberben. Ő még
hisz és bízik abban, hogy a művészet boldogít.

FLEGMATICUS Akkor itt a válaszom! Ugyanaz, minta legelején! Elég a
színházból! Végeztem! A színház megszűnt az ember szellemi életének
részese lenni. Teremtőereje kimerült, belső intellektualitása kiüresedett.
Valamiféle intézmény legfeljebb, akár egy ródlipálya.
CRITICUS Nem tudom magát meggyőzni. Ma különösen melankolikus
hangulatban van. (Fizetnek, aztán végigbandukolnak a kihalt Ludwig-
strassén, majd a Leopoldstrasséról befordulnak a Schellingstrasséra. El-
halt barátaik egészségére megisznak itt még egy Calvadosta Cocorico ká-
véházban. Aztán végleg hazaindulnak)
FLEGMATICUS Tényleg nehéz ma a szívem. Valahogy nem vagyok képes

megtalálni a helyem ebben a korban. Arra gondolok, hogy újraolvasom a
Vonzások és választásokat. De aztán attól is elmegy a kedvem. Az
üresség mindent elborít.

CRITICUS Vigasztalódjék! Holnap már otthon leszünk!
FLEGMATICUS Szép kis vigasz...

Másnap reggel autóval vágnak neki a Budapestre vezető útnak. Salzburg
előtt egy hatalmas kamion vág keresztbe az úton. Flegmaticus kirepül a
szélvédőn, feje szétzúzódik az országút betonján. Criticusnak haja szála
sem görbül. Most ott áll halott barátja fölött és emlékezik: a Súgólyukat
előbb bezárták, aztán förtelmesen átalakították, eszébe jutnak a jobb híján
elfogyasztott ihatatlan fröccsök, barátai, vitatársai, beszélgetőpartnerei -
voltaképpen saját szellemének teremtményei -, akik mind groteszk és
csúfos halálnak halálával haltak. Úgy érzi, minden igyekezete ellenére
agya csak pusztító gondolatok kitermelésére képes. Ideje hát, hogy lehajt-
sa a fejét, és végleg leengedje a Súgólyuk függönyét.
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