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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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ugyanott van, mintha az üvegpoháron keresztül
csukódott volna be. Vagy, már a végkifejlethez
közel, néhány pillanatra megjelenik két szőrös
lény, álomszerűen, akik az ágyon gubbasztva, a
félhomályból figyelik hősünket. Vagy maguknak a
díszletmunkásoknak a folyamatos átdíszletező
tevékenysége, ami bútorok ki- és behordását je-
lenti: lassan lépdelnek, szinte belegyalogolnak a
jelenetekbe, ámbár érezhetően nem színészek:
pusztán azzal, hogy a rendező lelassítja őket,
esetlenségük átható alázattá változik, de azzal,
hogy szorgalmas és megbízható lényekként a fi-
gyelmünket egyre jobban magukra vonó fősze-
replők körül mozognak, részeivé válnak egy láto-
másnak. Az egyik legfontosabb ilyen hallucinatív
elem, amikor a főhős önmagát látja: az ágyon
ülve, az asztalnál dolgozni látja magát: ez
egyben invenciózus továbbfejlesztése -
színpadra adaptálása - a bernhardi
gondolatnak: a főhős végig önmagáról beszél, s
ebben a vízióban Lupa nagy merészséggel
lépteti fel a főhős vörös ruhás feleségét, amint -
szerepével ellentétben - járni tud, elégeti férje
kéziratát. Onnan is látható, hogy hatott rám az
előadás, hogy lényem

Andrzej Hudziak (Konrad) és Malgorzata
Hajewska-Krzysztofik (Konradné)

gyermeki része azt kérdezgette tőlem e rövid je-
lenet alatt, míg lobogtak a kéziratpapírok: "Hogy-
hogy járni tud a néni?" Hogy a főhős önmagát
lát-ja: ez egy rajzoló számára, ki naponta
szembe-sül az önarcképrajzolás kínjával vagy
élvezetével, és minden vonalába beleszivárog
valami lényéből, vonásaiból, tökéletesen magától
értetődő dolog: odaképzeli magát valahová.

Lupa attól sem riad vissza, hogy egyik rajzát
az előadás egy drámai pontján kiszögeztesse a
főszereplővel a szekrényajtóra: a rajz, mintha
feltört diót látnánk, úgy enged betekintést az em-
beri koponyába: és a félbemetszett koponyában
egy ember lágy, kitüremkedő végtagjai tűnnek
föl amőbaszerűen, az arctalan alak két csuklója
lágyan fordul a halánték vagy a dobhártyák felé,
két kézfeje, mint két hattyúfej, és mintha hátul
szárnyai nőttek volna, és a haja világoló lobonc:
a haldokló benyomásai a világról ilyen agresszí-
ven elmosódottak: az effektusok folyton átlépik a

szubjektivitás határait, pedig definiálhatatlanul
gyöngék, mintha egy másik világból érkeznének.
A díszletben is jelen van az érzékszervek csáp-
szerűségének a gondolata: az ablak - akárha
régi fényképezőgépek harmonikaszerű testében
folytatódna -, ósdi fotóapparát objektívjeként
néz be a szobába, bocsátja be a fényt, vagy ha
hirtelen kitárják, gyakorta zúdul rajta keresztül be
a térbe vízesés robajával a hang, Bernhard regé-
nyének ez a kulcsszereplője. A mészégető
(Kalkwerk) című regény főhőse, Konrad a
hallásról akar tanulmányt írni, de mielőtt képes
lenne évtizedes erőfeszítéseinek nyomán
felismeréseit rögzíteni egy tanulmányban,
meggyilkolja maga-tehetetlen feleségét, aki,
kimerülten férje lankadatlan, tortúraszerű
kísérleteitől, talán megkönnyebbülten fogadta az
erőszakos halált. A regény és a színdarab is
Konradnak a gyilkosság utáni le-tartóztatásával
kezdődik, és mintegy visszafelé értesülünk az
eseményekről, melyek nem is események,
hanem egy elbeszélésnek az elbeszélés függő
viszonyába való ágyazása: a regény minden
mondata valamely értesülés, hallomás,
visszaidézés, valakinek mesélték, akik valaki
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másoknak mesélték. Ennek a függő beszédnek
klasszikus terepe Bernhard regénye. A masszív
szekrény is meghosszabbítás (mintegy belelóg a
térbe, és járásként is használják olykor), és a
színpad jobb oldalán lévő ajtó is valamilyen befa-
lazott alagútban folytatódik: a szobát háromfelől
határolja a három ki- és bejárat, s ez a szoba ki-
sebb a színpadnál, és vékony fémkeret veszi kö-
rül, mint valamely képet, a színészek a keret elé
léphetnek bizonyos jelenetekben, és beléphet-
nek mintegy a falon keresztül a szobába. A szoba
- így, a tér közepén - fénnyel, sötéttel levá-
lasztva a színpad nagyobb teréről - a függő be-
széd érzékletes metaforája. De ez nem Bernhard
regénye miatt van így, nem, ez igazi találkozás:
Lupa világa itt magától értetődően szippantja
magába Bernhardét.

A szoba Lupa mágikus tere. A szoba, mely
valóságos, kicsiny, szűkös, szinte
észrevehetetlen a maga elkoptatott tárgyaival,
elhasznált bútoraival, és ugyanakkor időtlen hely
a létezésre, hely, ahol az ember alszik, ahol az
ember fölébred, ahol képzeletét szabadon
eresztheti: szubjektivitásának
meghosszabbítása. A Lengyel Intézet-

Jelenet a Kalkwerkből

ben installációként Lupa kiállított egy szobát:
vaságyat koszos ágyneművel, rozoga bútorokat,
precíz és anyagszerű koszlottságot. Nem tehe-
tek róla, de felismerem ezt a koszlottságot: ez
nemcsak művészet, hanem ez az ezerszer elát-
kozott, nemlétezőnek kikiáltott kelet-európai
koszlottság (melytől egy osztrák szerző világá-
nak koszlottsága sem állhat nagyon távol, és az
osztrák orientáció, ha a fent fölsorolt, Lupa által
színpadra vitt szerzőket tekintem, szembeütkö-
ző). Lupa esztétikája itt válik külön a nyugat-eu-
rópai tradícióktól (az már külön lengyel hagyo-
mány, hogy festők csinálnak színházat, nem so-
rolom fel őket- Krystian Lupa, legyen bármilyen
eredeti, amit csinál, a szervesnél is szervesebb
folytatás, olyan nyelven szól, melyet anyanyelvi
fokon beszélő is, közönsége is), tehát a lupai föl-
fogás abban válik el a nyugat-európai színházi
fölfogástól, hogy hőseinek kiszolgáltatottsága
mintha az anyagi létezésbe, a puszta túlélés
anyagába lenne ágyazva. A Konradot játszó

Andrzej Hudziak neurózisa tisztán és pontosan
van levezetve Dimitrij Karamazovhoz hasonlatos
kiszolgáltatottságából, ahogyan a két, vele csen-
dőrpertuban levő rendőr között, fehér alsóneműi-
ben, önmagából kivetkőzve, magáról megfeled-
kezve á I. Lupa színpadán ez az összefagyott,
bűzhödt alak, aki, miközben komplett őrült, még-
is tudomásul veszi a játékszabályokat, a rend-
őröknek kiszolgáltatott véglény, és ez a véglény
egy zseni. Zsenialitása nem a teremtésben áll,
hanem abban, ahogyan a közeg bizonyos látha-
tatlannak véltfenoménjeit, melyek szemébe, szí-
vébe, dobhártyájába szúrnak, míg környezete
ebből semmit sem észlel, láthatóvá nagyítsa.

A megírni vagy nem megírni hamleti kérdése
fontos is meg nem is. Ez az előadás akkor jó - s
szintúgy a Hamlet-előadások-, ha, némi
pátosszal fogalmazva, úgy hisszük el a nemet,
hogy látjuk az igent. Lupa igent mond az életre,
végtelenül élvezi azt minden mozzanatában,
legfőképp annak hiábavalósága, a kétségbeesés
és a saját teremtményei iránt érzett reménytelen
szerelme csigázza föl fantáziáját. A kéz
Bernhardé, de a hang Lupáé.


