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Lucie Cabrol három élete

Víz. Fa. Fejsze. Kiáltás. Asztal. Vödör. Szó.
Deszka. Fej. Vér. Gerenda. Kés. Veríték. Föld.
Mondat. Tekintet. Tenyér. Bakancs. Az, ami.
Minden az, ami. A fejsze hasítja a fát, a kiáltás be-
lekarcol a térbe, a tenyér pergeti a földet, a szó
megnevezi a dolgot, a tej ráfröccsen a testre, a
tekintet közli a szándékot. Ezek történnek. Ezek -
egy előadás alapelemei, amelyekből finoman,
árnyaltan gazdag képek bomlanak ki. Történnek -
nem utánoznak, nem imitálnak. Nincs más,
nincs idézőjel, nincs utalás. Közvetlenség van. A
színház megtörténik. Ez a legtöbb és a legkeve-
sebb. Általában az utóbbi: minden az, ami - és
nem több. Ócska naturalizmus, dilettáns lihegés,
mintha-élet „egy az egyben".

Most, amikor a Theatre de Complicitéről írok,
a legtöbbről van szó. Minden csupán önmaga -
és minthogy teljes életek összefüggésrendsze-
rébe kerül, minden pontosan megfejthető, és ter-
mészetesen végtelenül sokféle jelentéssel felru-
házható. De minden önmagában tökéletes minő-
ség csapda annak, aki közvetíteni akarja: a leírás
kevés, mert a megnevezés kevesebb magánál a
dolognál; az általánosítás, a megfejtés egysze-
rűsítés, mert megfogalmazhatónak véli azt, ami
csak sejthető, és ami szétfoszló kontúrjaival
más-más pecsétet hagy az egyes emberen.

Mi marad hát: a közvetítő hősiesen reményte-
len szándéka. Azt mondom, és írom: víz. A há-
rom betű bármit jelenthet - az mindig kevesebb,
mint a Shaftesbury Theatre zsinórpadlása és a
színpad között egyetlen folyamatos szálban kife-
szülő vízsugár, mely a nézőt fogadja. A színpad
sötétjében csak ez az ezüstös csík látszik, és
hallatszik is, ahogy kitartóan zubog egy kádba. A
kádba, amelybe az előadásban megjelenített
disznóölés során belegyömöszkölik az állatot,
hogy torkához szorítsák, egyetlen mozdulattal
beléhasítsák a kést; a kádba, ahonnan mint
anyaölből, kigurul Lucie Cabrol, ez a kicsi ember-
állat, aki ama bizonyos 1900-as évben indul el
nem jelentős és nem jelentéktelen kimért földi
pályáján. Ez a kád lesz egyszer koporsója is, s
ebből bújik ki harmadik életében, hogy egyetlen
szerelmével, szüzessége hajdani elrablójával,
az ősz, öreg svájci paraszttal, Jeannal elinduljon
az égnek támasztott gerendakereszt felé.

De most, hogy elfoglaljuk helyünket a Shaf-
tesbury nézőterén, még csak a kitartón zubogó
vízsugarat halljuk-látjuk. Aztán a félhomályos
színpadra belép egy férfi, rajta durva félkabát,
posztónadrág, bakancs. Fején kalap, megáll a
kopott kádnál, két tenyerét a víz alá tartja. Iszik,
állán lecsorog a víz. Körülnéz, hátul, padokon
emberek ülnek, előttük, a földön kitaposott ma-
gas szárú cipők. A férfi keresztülvág a színpa-
don, elöl leül egy kályhához, tüzet gyújt, aztán

megszólít bennünket: „Mielőtt hatéves lettem..."
Mesél. Bemutat egy családot: előrehoz a szín-
pad szélére egy-egy pár cipőt, megnevezi a
személyeket: Marius, Mélanie, Emile, Henri és
Edmond. A Cabrol család. Öt pár cipő. Jön
majd hozzá egy hatodik, a Lucie-é, de ő még
meg sem született. Még a múltszázadban
vagyunk - a cipők viszont most vannak. „A
halottak itt vannak, köztünk, körülvesznek
bennünket" - mondja John Berger szövegét
Jean, azaz Simon McBurney színész-rendező, a
Theatre de Complicite vezetője. Történetet
mesél, amelynek nemcsak tanúja, de olykor
résztvevője is: ő lesz Lucie szerelme. De ez nem
szerelmi történet, ez egy élet, illetve három,
Lucie Cabrol három élete: Lucie a családban -
egyedül - a halálban. (John Berger Pig Earth
címmel megjelent novellagyűjteménye alapján.)

Ez a kezdés megteremti kint és bent
folyamatos egységét. Néző és színész szinte
észrevétlen közlekedik a kettő között, talán azért
is, mert a kettő egy és ugyanaz: halottak és élők
közös világa. A Shaftesbury színpadán
árválkodó cipőbe belebújik például Mélanie
Cabrol, aki valóságos személy volt (hiszen
Berger létező, valaha volt svájci emberekről ír),
most szerep, amit egy Hélèna Patarôt nevű,
Vietnamban született színésznő jelenít meg;
vele másnap összetalálkozom, amint egy
zseniális svájci színésznőt, Lucie szerepének
alakítóját, Lilo Baurt karonfogva be-
vásárlókosarakkal igyekszik egy szupermarket
felé - miközben én Simon McBurneyhez me-
gyek, hogy leüljek vele beszélgetni az öltözőben,
ahol a falon egy kép, rajta ceruzával nagy gond-
dal megrajzolva egypár ócska cipő. „Ezeket a ci-
pőket láttam magam előtt, mielőtt még bármit is
tudtam volna a majdani előadásról" - mondja
Simon McBurney.

Élők és holtak közös világa - ezt láttuk már
tavaly, amikor a Complicite a Művész Színház-
ban vendégszerepelt a Krokodil utca című elő-
adással. Volt vastaps, siker, de fantasztikus
produkciójuk nálunk majdhogynem
visszhangtalan maradt. Ezért örültem, amikor
Londonban járva megismerhettem új
bemutatójukat, és így most úgy-ahogy, a
közvetítés csonkaságait, fogyatékosságait
vállalva, megfogalmazhatom a Krokodil utca óta
csak megerősödött élményemet. E közvetítés
nehézségeivel küszködtem nemrég, amikor a
szentpétervári Malij Tyeatr Milánóban látott
produkciójának lényegét, magját próbáltam
szánalmas-lelkesen hazamenteni a néző-térre
szórt búzaszemek őrizgetésével, a színpadon
felszolgált gőzölgő húsleves illatának felidé-
zésével. Hét búzaszem és egy tál húsleves - öt
pár cipő és állról lecsorgó ivóvíz. A két színház-
nak semmi köze egymáshoz, talán nem is isme-
rik egymást. Mégis, összeköti őket az a végered-
mény, amit én jobb híján közvetlen, nyers, költői
színháznak nevezek. Ezt díjazza most tapssal,

dobogással, bravózással a civilizált európai kö-
zönség - önironikusan írom ezt, mert legalább e
lelkesedés hőfokát tekintve civilizáltak és euró-
paiak vagyunk magunk is. Nem véletlen a Comp-
licite legutóbbi három, mostanáig legsikeresebb,
produkciójának témaválasztása: egy Bruno
Schulz nevű lengyel-zsidó képzőművész élete
(Krokodil utca), egy Daniel Karmsz nevű orosz
avantgárd festő képeinek felidézése (Kilépett a
házból egy ember), egy Lucie Cabrol nevű svájci
parasztasszony története (Lucie Cabrol három
élete). Közép- és Kelet-Európa, a múlt és a ter-
mészet- ezek felé mozdulnak. Visszatérnek a
nyers, elemi jelekhez és kapcsolatokhoz. Most,
amikor a fejlett világban minden egyfelé, a köz-
vetettség, az áltétel felé mozdul, amiben legya-
lultatik a személyiség, és a világ élő és élettelen
elemeivel megszűnik a közvetlen kapcsolat,
amiben, mint olvasom, computerre lehet gyónni
és kielégülni, amiben nincs már kapcsolatunk a
tiszta földdel, levegővel, vízzel és természetesen
a másik emberrel... nos, ebben a másodlagos,
fogyasztói álvilágban kiéheztünk mindahányan a
találkozásra. Az érintésre, a nyílt tekintetre, az
illatra, a tiszta színekre, ama, hogy ne kiszakad-
junk a világból, hanem azonosuljunk azzal. Ré-
szévé váljunk annak, amiből ezredvégi gőgünk
kiemelni látszik bennünket. Látszik, mert ha most
nem akarjuk, később nem tudhatjuk érzékelni:
életünkben is, halálunkban is részei-elemei va-
gyunk a világnak.

Ebben példa ez a senki asszony: „the child of
the earth" - „a föld gyermeke" -, ahogyan Jean
nevezi. E narrátor-résztvevő többször el-
mondja, hangsúlyozza: Lucie 1900-ban szüle-
tett. Egész huszadik századi életében egyszer
járta Városban, mert úgy hallotta, ott jó áron ve-
szik az eredeti antik dolgokat. Meg is kérdezi az
„Antik" feliratú bolt vezetőjét: „Mennyit adnak
egy eredeti antik parasztasszony segge lyuká-
ért?" Aztán visszamegy a hegyekbe, gombák és
bogyók, tyúkok és tehenek közé. Itt hal meg
majd, de előbb találkozik azzal a bizonyos
Jeannal, aki közben bejárta a fél világot, Argen-
tínától Kanadáig, és aki emlékszik még arra az
egyetlen éjszakára, amit Lucie-val töltött az is-
tállóban. Lucie azóta tulajdonképpen várakozik.
Most aszott-öregen hátrabaktat, átöltözik.
Megfordul, rajta menyasszonyi ruha, fején a fe-
hér fátyol piroslik a vértől. Meghal; Jean tovább
mesél,

Az sem véletlen, hogy az említett Complicite-
produkciókban az előadásegész egységébe ol-
vad mesélés (narráció) és játék (dramatizálás).
Előbbi a múlt, a kívüllevés, a megfogalmazás
(epika) - utóbbi a jelen, az azonosulás, a felidé-
zés (dráma). Itt nem pusztán egy választott mód-
szerről, stílusról, hanem mindenekelőtt egy
szemléletről van szó. Arról, amit John Berger a
paraszti létezésből csempész át írásaiba, hogy
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Jelenet a Theatre de Complicite előadásából

az aztán megjelenjen a Theatre de Complicite
színpadán: „A parasztok nem tesznek különbsé-
get saját életük és a föld, a természet élete kö-
zött." Ebben az egységben minden életre kel,
legalábbis minden az élet része lesz - vagyis
minden megeleveníthető, eljátszható. A hét szí-
nész által megjelenített valamennyi szerepet le-
hetetlen felsorolni, ezért a színlapon például
egyszerűen ez áll: „A társulat eljátssza még a föl-
det, az állatokat, a gyerekeket, a falu lakóit és a
halottakat is." Látjuk tehát a disznóölést, a szán-
tást, az istállóban bambán ácsorgó teheneket...
látjuk a Lucie szobájában kapirgáló tyúkot, „aki"
egy párbeszéd erejéig kiegyenesedik és falusi
plébánosként „meglátogatja" az asszonyt. Látjuk
az erdei bogyók tövises bokrait, amint a desz-
kapalló-ösvényen vödrével baktató paraszt nad-
rágjába kapaszkodnak. Ily módon cáfolhatjuk is a
korábban írottakat: itt semmi nem az, ami - a
haj talán madárfészek, az ujjak hegye málna
vagy boróka, a két botot markoló férfi fújtató lo-
vacska... De hiszen éppen ebben a paradoxon-
ban rejlik az előadás humora és költészete. Itt
megáll a beszámoló személy tudománya: a

konkrét tényt, a kezeket, a mozdulatokat, a sarat,
a deszkát, mindazt, ami-aki ott van, jelen van, ér-
zékeltetni lehetetlen - jelentését megfejteni ér-
telmetlen. Marad mégis a leírás, leírása annak,
amit lát.

Lát egy idős férfit, aki emeli a fejszét, egy fia-
talt, aki fáradt-tépetten, segélyt kérőn belép, egy
asszonyt, aki hátralendíti a kezében tartott vöd-
röt - a fejsze lecsap, repülnek a fahasábok, a
vödör visszalendül, vörös lé csapódik a félmez-
telen férfi testére, az megmerevedik, melléről
csorog a vér, Lucie kétségbeesetten szorítja a
halottat. Svájci madonna. Lucie-t is így ölelik
majd holtában, amikor a férfiak felemelték, felál-
lították már a három hatalmas gerendát. A kicsi
deszkalapokkal borított hátsó fal előrebillen, a
keresztgerendák megtartják azt, lehullanak a
deszkalapok. Előtűnik a tiszta kék ég, rajta felhő-
foszlányok gomolyognak, elöl, a kereszt alatt a
holtából, harmadik életéből megidézett asszony
áll, rajta egyszerű vászonruha, fején kendő, lá-
bán kitaposott, sáros cipő. Társa, a bajuszos,
ősz paraszt visszaballag a kályhához, abban
még ég a tűz. Két és fél órával ezelőtt, miután te-
nyeréből ivott néhány korty vizet, itt kezdte a me-
sét Lucie Cabrolról, a valaha élt svájci
parasztasszonyról s annak egyszerű, semmi
életéről.

Beszélgetés Simon McBurneyvel

- Amíg a művészbejárónál várakoztam, unal-

mamban olvasgattam a portánál kifüggesztett há-
zirendet. A Shaftesbury Theatre igazgatójának
rendelkezése szerint például tilos bármit is az öltő-
ző falára vagy a tükörre kiragasztani. Ebben az öl-
tözőben viszont mindenféle képek, rajzok, feljegy-

zések díszelegnek a falon. Simon McBurney, illet-
ve színháza, a Theatre de Complicite már akkora
sztár, hogy ezt megengedheti magának?
 Mi aztán egyáltalán nem vagyunk sztárok

- csak éppen megengedjük magunknak. Ezt is.
Nem tartjuk be a szabályokat, „törvényeket" sze-
günk.
 Ahogyan ezt már a társulat neve jelzi:

„Complicité ". Ez a francia szó cinkosságot, bűn-
részességet jelent.
 Így van. Együtt lépjük át a korlátokat,

együtt követjük el a „bűnöket".
 Mégis, mit követhet el egy színtársulat?
 Megpróbál visszatalálni a színház eredeti

természetéhez. És ez nem akármilyen vállalko-
zás ma Nagy-Britanniában. Itt ugyanis egyetlen
dolog számít, egyetlenegy: a pénz. Ebben a
helyzetben különösen nehéz megőrizni egykori
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vágyakat és hiteket. Ez persze rögtön fölveti a
kérdést: mit keresünk mi itt, a West Enden, a
kommersz színházak központjában?

- Ezt akartam kérdezni. Azért játszotok a
West Enden, mert itt lehet igazán megszegni a
szabályokat, vagy mert bizonyos
kompromisszumokkal elfogadtathatjátok a
társulatot az úgynevezett színházi világgal?

 Kompromisszumról szó sincs. Legalábbis
művészi értelemben nincs. Csakhogy óriási
eredmény, hogy egy olyan produkció, minta mi-
enk, egyáltalán beteheti a lábát ebbe az épület-
be. Nekünk nincs színházunk, ott játszunk, ahol
játszhatunk. A West Enden vagy éppenséggel
Dél-Amerika utcáin. Mindenesetre akik ide jön-
nek, igencsak csodálkoznak: errefelé nem ezt
látják, tehát nem ezt várják.

 Bizonyos, hogy nem ezt várják: egy világ-
város technicizált világából belépnek egy térbe,
ahol a színpadról egy svájci parasztasszony tör-
ténetét mesélik el nekik. Telefon, tévé, video,
mindenféle közvetítőeszközök nélkül, közvetle-
nül találkoznak a természetelemeivel: a vízzel, a
tűzzel, a fával, a nyers emberi kapcsolatokkal.
Gondolod, hogy az emberek vágynak erre a ta-
lálkozásra?

 Ez nyilvánvaló! Különben miért jönnének?!
Miért játszunk mindig telt házzal ebben a hatalmas
épületben? A kérdés valójában az, miért érdekli
egy nyugat-európai világváros lakóit egy svájci pa-
rasztasszony élete? Többféle oka lehet. Egyik ma-
ga a sztori, ami bárkit megérinthet: egy igazán so-
ha be nem teljesülő szerelem története. De van
egy másik, egy mindannyiunkat izgató érzés: a
történet, mármint életünk története valahogyan
folytatódik a halál után. Ezáltal a halál teljességgel
be-épülhetne az életünkbe, annak részévé
válhatna. Ez az érzés azonban éppen mint hiány
van jelen ebben az amerikanizálódott nyugati
civilizációban, ahol a halál azonos a bajjal, a
katasztrófával. Mint-ha az a természet hibája
lenne. John Berger könyvében viszont paradox
módon megelevenedik a halál. Konkrét,
megragadható, megérinthető ténnyé válik. Nála és
szándékunk szerint ami előadásunkban a halál
nem abszurd üresség, megragad-hatatlan
másvilág, hanem ehhez a világhoz tartozó realitás.
Ezt a néző mint hiányt éli meg, illetve ezt a hiányt
töltheti be egy adott estére az előadás. Lucie
Cabrol és a többiek falusi, természetközeli em-
berek, számukra minden a megmaradásról, a túlé-
lésről szól, és ebben a helyzetben minden a legele-
mibb, legtisztább szinten jelenik meg. Különösen
vonatkozik ez az emberi kapcsolatokra. A szere-
tetre például, mely sokkal egyszerűbben és őszin-
tébben fogalmazódhat meg, mint egy világváros
őrületében. Ezekre igenis vágynak az emberek, ez
a vágy hozza őket a színházba.

Jelenet a Lucie Cabrol három életéből
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Simon McBurney, a rendező és Lilo Baur Lucie
alakítója

 „Az emberek", „ők"... többes szám har-
madik személyben fogalmazol. De Simon
McBurney és a társulat többi tagja is az
ezredvég városaiban él, elszakadva a
természettől és ez-által például a haláltól is.
Vagyis rólunk, mindannyiunkról van szó.
 Természetesen. Az „ők" a nézőkre vonat-

kozik. Mivel én, az előadás egyik létrehozója
megosztok velük valamit, az őkből „mi" leszünk.
A rendezői és színészi munka legfontosabb ré-
sze éppen ez: megteremteni a kapcsolatot néző-
tér és színpad között. Ők a nézők - mi a színé-
szek. A kettő között nem magától értetődő a
kapcsolat. Hibázik, aki ezt adottnak tekinti. Ezt
elő-adásról előadásra meg kell teremteni. Éppen
ez a Complicite célja: kezünket nyújtani a
színpadról, és megérinteni az embereket.
 Úgy tapasztaltam, ez sikerült. Mindenek-

előtt azzal, hogy nyers, közvetlen színházat
csináltok. Ám az érdekes, hogy az angol kö-
zönséget éppen egy olyan társulat érinti meg,
melynek tagjai között talán egyetlen „Igazi" an-

gol sincs.
 Kelta származású vagyok. Illetve apám

amerikai, anyám ír, Angliában nőttem fel. De a
lényeg nem a származás, hanem az a bizonyos
nyerseség. Ennek célja pedig az emberi kapcso-
latok brutálisan tiszta felmutatása. A léleknek kell
megszólalnia, és ez csak a közös élményben
szólalhat meg. Ilyen élmény a színházban példá-
ul a nevetés vagy a sírás. Ehhez pedig
képzeletre van szükség. A képzelet elemi
erejére építünk. Egy történet végül is csak így
adható át: a fantázia közös érrendszerén
keresztül. Mondjuk, azt mondom erre az
asztalra: ez egy hegy. Akinek

Eszközeink „hiánya" tehát erősíti az emberi je-
lenlétet - színpadon is, nézőtéren is.
 Azt mondtad: „legfőképpen a halál". Való-

ban, a Lucie Cabrol három élete halálok soroza-
ta. És meg kell vallanom, az előadás utáni éjsza-
ka végig egy hozzám nagyon közeli, már nem élő
emberről álmodtam. Pedig ez soha nem szokott
velem előfordulni.
 Hát persze, értem. Az én apám 1979-ben

halt meg. Előtte hónapokig mellette voltam, és ez
az élmény meghatározó az életemben. Furcsa,
nehéz idő volt. Haldoklott, és én akartam a halálát.
Nem akartam a kínt, a fájdalmat, és úgy gondol-
tam, jobb lesz mindenkinek azzal, ha ez a halál
be-következik. Nem lett jobb. Rosszabb lett. Egy
évre rá éppen emiatt aztán ideg-
összeroppanásom volt. És tulajdonképpen azóta
sem tudok mit kezdeni a halálával. De egyet
megértettem: a haldoklás folyamata, a
„meghalás" nem egyszerűen vákuumba kerülés,
eltűnés, hanem az élet alapvető, nagyon fontos
része. Ezt meg kell élnünk. Régebben ez így is
lehetett. De ebben a században ezt valahogy
függetlenítettük az életünktől, kívül rekesztettük,
„nem tudunk" róla. Szerintem emiatt is van
körülöttünk értékzűrzavar. Na meg a kapcso-
lataink teljes káosza miatt. A darab elején ezért is
idézem John Bergert: „A halottak körülveszik az
élőket, és az élők a halottak magjai." Így él tovább
minden az emlékekben. Azaz igazság, hogy ez -
maga az emlékezés - lesz valószínűleg a követ-
kező előadásom középpontjában. Miért van az,
hogy a mi korosztályunk, szóval te meg én, és ál-
talában azok, akik a második világháború után
születtünk, már nem tudunk emlékezni?! Hol van-
nak az emlékek, hová tűntek és miért? Ez foglal-
koztat most.

- De hogyan lesz ebből darab, illetve elő-
adás ? Mi azaz első motívum, ötlet, ami elindítja a
munkát? Az ugyanis már kiderült, hogy nem el-
sősorban bevált drámaírók bevált drámáit kere-
sitek.

 Itt a véletlennek döntő szerepe van. Aho-
gyan az életünkben is. Arra én nem vagyok alkal-
mas rendező, hogy gyártsam egymás után a da-
rabokat. Nem termelek, mint egy gép, egy auto-
mata, ami egymás után dobálja ki az autókat
vagy, mondjuk, a kolbászt. Témákat keresek.
Nehéz erről beszélni. Néha éveken át érik ben-
nem valami, és akkor rátalálok egy apróságra, ez
elindítja az egészet, mint egy lavinát. De sokszor
csak játszani akarok, hiszen végül is színész va-
gyok. Játszom valamit, élvezem a játékot, és ab-
ból esetleg darab születik. Mondok egy példát:
egy pár ócska cipő, ami árván maradt, mert a
gazdája meghalt. Ezt a képet láttam. Beszéltem
erről John Bergernek. Erre ő elmesélte, hogy
amikor a hetvenes években Lucie Cabrol házá-
ban járt (hiszen Lucie valóságos személy volt va-
lahol a svájci hegyekben), az egyetlen dolog,
amit a házban talált, egy pár csizma volt. A Lucie-é.

mondom, azt beavatom, egy titkos ügy részesei
leszünk. „Bűnrészesek." Ha ő vállalja ezt a be-
avatást, akkora színész már továbbmegy, és ha
jó színész, szárnyalni tud. A Lucie Cabrolban
nemcsak embereket, de állatokat, növényeket,
tárgyakat is játszunk. A nézőtéren kezdetben fel-
hangzó nevetés azt jelzi, együtt vagyunk ebben
az egyetlen előadás erejéig érvényes „titkos" jel-
rendszerben. A „disznón" először nevetnek.
Csakhogy következik a disznóölés, és furcsa
módon a nevetésből először döbbenet, aztán sí-
rás lesz. És én, a mesélő közben beszélgetek a
nézőkkel. Együtt vagyunk. Ez persze nem min-
dig sikerül. Végül is tizenegy éve dolgozunk, kez-
detben inkább csak kudarcaink voltak. Szörnyű
kudarcok, amikor láttam a nézők arcán az értet-
lenséget, „mi a francot műveinek ezek a színpa-
don?!"

 Az utolsó három, egyben legsikeresebb
előadásotok - Krokodil utca, Kilépett a házból
egy ember, Lucie Cabrol három élete - mind-
egyike közép- vagy kelet-európai témával fog-
lalkozik. Ez csak nekem, a magyarországinak
tűnik fel, vagy a siker és az effajta
témaválasztás között valóban van összefüggés?

 Szerintem csak annyi az összefüggés,
hogy ez mind az európai kultúra része. Ahogyan
az angol is az. Korábbi produkciónk a Téli rege
volt. Összefüggés persze van a választott témák
között: mind epikus történetek, „utazások" az
emlékek között. A téma pedig az újjászületés és
legfőképpen a halál. A természet megértése-
megértetése által értékek teremtése és őrzése.
Ugyanakkor ez az előadás csupa szenvedély,
humor és cselekvés. A pénztelenségünk előny
is: mindent a test, a mozdulat, a gesztus, a tekin-
tet fejez ki, hisz nincs másunk. Legfőbb eszköz
pedig a színész és a néző közös fantáziája.
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▼ VILÁGSZÍNHÁZ ▼

z maradt. Láthatod, ez az ügyetlen rajz itt, az öl-
özőm falán, ez az a csizma. Ezt lenne tilos kirakni

falra?! Ezt, amit minden este láthatok, amikor az
lőadásra készülök?! Hiszen ez ő, Lucie.
 Hogy lesz ebből történet?
 Könnyen. Hiszen ott van Lucie Cabrol éle-

e. Az maga a történet.
 Mindez egy évvel ezelőtt történt, akkor
utattátok be ezt az előadást. Láttál azóta már

gy „másik pár cipőt"?
 Először is az elmúlt egy évben ez az elő-

dás rengeteget változott. Úgyhogy azóta is
gyanezeket a cipőket hordom. De azért gomo-

yognak már bennem új formák, alakzatok,
eg-nevezni azonban még nem tudom őket.
 Tulajdonképpen mennyi ideig tart egy elő-

dás létrehozása?
 Nyolc hétig próbálunk. De ez mára próba,
születés. Az ötlet „kihordása" évekig eltarthat.
z ember nyitott, és az élmények beépülnek az

zon gondolkodom, hogy miről fogom
meg-jegyezni Krystian Lupa lengyel
színház-rendező nevét. Hogy mitől
Lupa Lupa? Ha új nevet tanulunk, az
első benyomások óhatatlanul

sszekeverednek: amikor egy
íres külhoni művész nevét tanuljuk meg, az ad-
ig hallottakat állandóan összevetjük a látott él-
énnyel, méricskélünk, nem vagyunk igazi fölfe-
ezők; finom szkepszis hatja át ilyenkor az em-
ert, annál inkább, minél hangzatosabba
ölkonferálás. A névtanulás egyébként a
űvészet be-fogadásának, illetve a művészet
ágikus karakterének egyik legfontosabb

onása: megtanulunk egy művésznevet, hogy
ztán tudjuk használni valamire,
onatkoztassunk rá értékeléseink finomítása
éljából, illetve egyáltalán: megtanuljuk a nevet
alamilyen értékrend folyamatos karbantartása
rdekében. A fölfedezésnek is megvan a maga
ajátos energiája: ha még nem látottként éljük
t, amit átélünk, azzal valamilyen
azdagodásélményhez jutunk, akár gazdagod-

unk valójában, akár nem. Szeretünk tehát
ölfedezni, szeretünk először érezni dolgokat.
óféle csapda ez, amit a művészetben, a
udományban, a politikában, az élet minden
zférájában át-élünk, mert gazdagít ugyan, de
gyanakkor védtelenné is tehet: az új benyomás
éppen mivel sokkal élesebb (vagy pontosabb)

szokatlansága révén, mint mindennapi
lmosódott, meg-szűrt benyomásaink - mégis
ontatlanabb a

életébe. Élem az életemet - most éppen veled
beszélgetek -, és nem „csinálom" a következő
produkciót - de talán, sőt bizonyosan, az már
születőben van, ebben a pillanatban is.
 Csakhogy magad is emlitettél egy aprósá-

got: a pénzt.
 Hát persze! De annak nincs köze a

produkcióhoz. Színész vagyok, dolgozom.
Például filmekben. Éppen most forgattunk
Magyarországon, Sopronban.
 Kettős élet: alkotás és pénzcsinálás.
 Nem erről van szó. Szeretek játszani, és

amikor színészként egészen másfajta munká-
ban veszek részt, akkor kiszakadhatok egy idő-
re, ráláthatok a rendezői munkámra. Sok alkotó-
val épp az a baj, hogy belülragad, és hogy úgy
mondjam, megfő saját levében. Már csak csinál
valamit, de nem látja, mit. Szóval nem baj, ha az
ember kilép néha a cipőjéből. Attól még bűnré-
szes maradhat.

többinél, mert ki kell még állnia a mindennapok
próbáját, hogy valóságos élménnyé válhasson.
Ennyit az elméletről.

Kóstolgatom Lupa nevét, és lám, a puszta
kóstolgatás is milyen gondolatébresztő. Igen,
Lupa gondolatébresztő rendező. Ezt máris el-
mondhatjuk róla. (Katalógusban, műsorfüzet-
ben olvasható, hogy Lupa Thomas Bernhard
mellett csupa gondolkodó író - úgy értem, gon-
dolkodóként is alkotó író, vagy: gondolkodásokat
ábrázoló író - művét vitte színpadra. A lista so-
katmondó: Musil, Broch, Rilke, Gombrowicz: te-
hát mintha nem közvetlenül színházi indíttatású
lenne ez a pálya, hanem a színházról való gon-
dolkodás ihletné újra meg újra. Erről többet ké-
sőbb.)

Mivel a háromfelvonásos, demonstratívan
lassú Kalkwerk-előadás nézői egyre fogyatkoz-
tak, úgy gondolom, hogy az ottmaradókkal min-
denképpen osztozom egy határozottan definiál-
ható élményben: Lupa időkezelése sajátságos.
Nem az, hogy lassú, mert lassúnak lassú ugyan,
és a lassúságérzetet még fokozza a világítás ál-
mosítóan alacsony foka, hanem az, hogy ez a
lassúság hallucinatív. De ez a hallucináció nem a
kábítószerek szubkulturális, destruktívan ellob-
banó közegéből származik, nem is a Bob Wilso-
n-i színi esztétika, a kitöltetlenségében elnyújtott
pillanat egyenes ági leszármazottja - bár van
köze hozzá -; nem, ez a Lupa-féle hallucináció

olyan színpadi történés belső törvénye, olyan
dramaturgia következménye, amelyben nagyon
fontos a történet (a Bernhard-mese igazsága),
nagyon fontos a színész (a maga egyszeri, fizi-
kai-szellemi valójában; pontosabban a két fő-
szerepló színész: a tolószékhez kötött nyomorék
feleség és a rögeszméjéhez kötött, megszállott
férj; vagyis fontos tudni, hogy ez redukált léte-
zés, de nem társadalmi szerep redukciója vala-
milyen típussá) és fontos a díszletkép által
előállított térszerkezet (beleértve a világítást és
a zenét), a legfontosabb viszont, bár nem
függetlenül az előzőtől, mert az előadás minden
mozzanatát áthatja: a képzőművész technikája.

Ezzel a Katona József Színházban tartott be-
mutatóval egy időben a budapesti Lengyel Inté-
zet kiállítást rendezett Lupa díszletképeiből, jel-
mezterveiből, korábbi előadásainak fotóiból, va-
lamint rajzaiból, s aki közelebb hajolt e rajzokhoz
(tudvalevő, hogy Lupa a Képzőművészeti Aka-
démia elvégzése után jelentkezett
rendezőszak-ra), észrevehette a hallatlan
műgondot: hogy mennyi időt tölt Lupa a
rajzokkal, át- meg átrajzolja őket, és hogy
hányszor nyúl ugyanakkor a radírhoz, hogy a
pontosságnak és a pontatlanságnak, az
elmosódottságnak és élességnek számára
megfelelő elegyéig eljusson. Ennek az
„elegynek" két kulcsmozzanata az érzékiség és
az elhasználás. Vagyis adottak a meztelen test-
felületek vagy érzékien és hanyagul a testre do-
bott ruhák és drapériák, és ugyanakkor a sze-
mélytelenségig elkoptatott felületek, belemosó-
dás a rajzlap szürke-fehér hátterébe (a díszlet-
képek: házfalak, belső terek, oszlopok ilyen
hát-térvilágot alkotnak, struktúra és maszatolás
között). E rajzokon hol valamilyen világosan
megjelölt fényforrás vet sugarat a tárgyakra,
testekre, hol a művész szemében és érzékeiben
bujkáló „fénytudat" világítja meg, teszi derengővé
az alakot, mely éppen csak a harmadik dimenzió
határán áll, mintha vízfelületből kibukkanó testet
látnánk, ahol a vízfelület egyszerre préseli
tükörfelület alá vagy fényesen rátapadva kiemeli
a test testszerűségét. Ezek a testek mindig
elnyújtottak - Lupa maga is inkább magas és
sovány, mint nem az -, és ez a ceruzavonás
Konradné, a feleség ruháin és alakján vagy a
darabbeli Professzornak a kívülről nyomott
ajtónak dőlő, az öregember gyöngeségét és
szívósságát, néma rettegését és komikumát
egyszerre ábrázoló egy szál zöld selyem
hálóköntösbe bújtatott alakjában jelenik meg
érzékletesen: mintha egy gondosan preparált
rajzlap előtt ülnénk, amelyből nemcsak a
művész ceruzája, hanem puszta figyelme is
történéseket varázsolna elő. Három-négy
kifejezetten hallucinatív mozzanata van az
előadásnak, de ezek mindig nagyon szemérme-
sek. Az: egyik, amikor Konrad egy üvegpoharat
tesz az ablakpárkányra, s pillanatnyi sötétség
után az ablak becsukódik, de az üvegpohár
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