
arcok és maszkok

PÁLYI ANDRÁS

Egy ember kibújik a
bőréből

Lukács Andor Luckyja

Színész-e egyáltalán Lukács Andor? A
konyha kaposvári bemutatója óta, melyben
ő volt Kevin, az újonc szakács, többször
leírták róla, hogy „színésszé érett".
Legutóbb A kaukázusi kréta-kör Sauvája
kapcsán is.

Főiskolára sosem járt.
A Pinokkióban viszont jószívű pillan-

góként olyan valóságosan járkált a le-
vegőben, akár egy Ionesco-hős.

Az Ördögök premierje óta Dosztojevszkij
prenietzscheiánus utópiát prédikáló
Sigaljovja elválaszthatatlan hátrafésült,
lenyalt hajától, borostás arcától, markáns
profiljától, lázas tekintetétől, perzselő
indulatától.

A Bakkhánsnőkben számos kollégája be-
bizonyította a színpadon, hogy az artiku-
láció, a mozgás, a színészi technika egyéb
vonatkozásaiban megbízhatóbbak, mint ő;
színházi varázs, drámai szenvedély mégis
egyedül a Hírnök, azaz Lukács Andor
körül gyúlt, mikor a thébai nők
bakhanáliájáról beszámolt Pentheusznak.

Jellegzetes arcát megjegyezhettük már

az Ahogy tetszikből (Amiens a hatalmas
dobbal).

Színész-e hát Lukács Andor? Vagy
„csak" egy arc? „Csak" egy indulat?
„Csak" egy ember a színpadon?

Copeau határozta meg ilyesféleképpen a
színházat: egy ember a puszta deszkán.

Ha Lukács Andor Luckyját felidézem,
máris úgy tűnik, önellentmondásba ke-
rültem. Az imént felsorolt féltucat kisebb-
nagyobb szerep közül látszólag e
kaposvári Lucky áll a legtávolabb Copeau
„meztelen színház"-eszméjétől. Lucky: a
Godot-ra várva nyomorult aggastyánja, a
„tróger'" Pozzo mellett, aki hosszú kötélen
húzza őt maga után. Lukács Andor vállát
ősz haj verdesi, természetes haját paróka
fedi, a nyakán vöröslő csík pedig - a kötél
dörzsölése - észrevehetően ragasztva-
festve van. Amíg felnéz, hosszú percek
telnek el, ám ekkor újabb „csalásra" derül
fény: Lukács Andor sem-miképpen sincs
még aggastyán korban.

Hány esztendős?
Nem akarja elhitetni, hogy akár egy

perccel is idősebb, mint amennyi. Így
kortalan. A kaposvári Lucky kortalansá-
gában jól elfér Beckett Luckyjának ag-
gastyán mivolta. Lukács Andor a szín-
padi gazdagság ritka élményével aján-
dékoz meg. E bőségnek nem forrása a
színpad, hanem megnyilvánulási tere,
vagyis eredete nem teátrális jellegű, csu-
pán a színész (emberi) személyiségében

keresendő. Csupán? Épp ez lehet a titok
nyitja. Innen különleges képessége a ra-
gasztott kellékek átlényegítésére. Így lesz
a parókás színész „meztelen" ember a
puszta deszkán. Lukács Andor ha-
misítatlan eretnek: még mielőtt az eszkö-
zök magasfokú birtoklása színésszé
„szentelné", vállalkozik az áldozatbemu-
tatásra. S ahogy ez már máskor is elő-
fordult, most is kiderül, hogy az eretnek
hite csodákra képes. (De tegyük hozzá
mindjárt: a színészetbe a szín-padi
jelenlét erejébe - vetett hit koránt-sem
adhat felmentést a szakmai tudás alól,
inkább inspirációt az elmélyüléshez.)

Fejét lehajtva megy végig a színen, ar-
cát még a stúdiószínházi intim
közelségben ülő nézők is csak akkor
pillanthatják meg, amikor megmutatja.
Estragon elkunyerálná a Pozzo által
elfogyasztott sült csirke csontjait, Pozzo
azonban Lucky-hoz irányítja, mondván
hogy a csontok a „trógert" illetik.
„Bocsásson meg, uram, igényt tart a
csontokra?" - kérdi Estragon. Beckett
instrukciója szerint Lucky „hosszan nézi
Estragont". Lukács Andor e nézésben
felfedi magát. A nézés valóságossá tesz
valamit, amiről eddig csak fecsegtek a
színpadon. Lucky kiszolgáltatottságát.
Majd, híven az írói instrukcióhoz, lehajtja
a fejét. Ismét eltakarja arcát.

Pontosan érzi, meddig „statisztál" Pozzo
és a két csavargó diskurzusához és mikor

válik személy szerint ő fontos-

Beckett: Godot-ra várva (Kaposvári Stúdió). Lucky gondolkodásának három pillanata (Lukács Andor) (Szirányi István felvételei)



sá. Színpadi jelenlétében a legszebb és a
legnehezebben tetten érhető az, amit ön-
maga színpadi fontosságáról és a színészi
alázatról tud. Utólag úgy tűnik, egy rejtett
partitúra jeleit követi érzékenyen. Nem
tudom, e „partitúra" mennyiben
származik a rendezőtől Asher Tamástól -,
mennyiben a színésztől. Valószínűnek
tartom, hogy nem más, mint amit a
rendező a próbák folyamán - vagy a
próbák előtt, korábbi munkák alkalmával
- Lukács Andor egyéniségéből,
személyiségének lehetőségeiből ki-
olvasott. Luckyja kapcsán idekínálkozik
az agyoncsépelt frázis: Lukács Andor
lehetőségei határtalanok. Nem azzal van
ugyanis elfoglalva, hogy a lehetőségeit
tanulmányozza. Hogy a szerepkörét ki-
alakítsa. Csak egy lehetőséget ismer, erre
tesz fel mindent: a legszélsőségesebbre.
Mintha nem is akarná „eljátszani" a
szerepet. Mintha az egész szerepből csu-
pán a színpadi alak legszélsőségesebb
állapota érdekelné. Innen visszamenőleg
mégis kirajzolódik a szerepépítés vonala.

Pozzo arról beszél, hogy hamarosan
kihajtja Luckyt a Megváltóról elnevezett
piacra, s ott túlad rajta, bár
tulajdonképpen meg kellene ölni az
„ilyeneket". Lucky e szóra sírva fakad. A
színész, anélkül, hogy felemelné a fejét,
nyeli a nyálát. Ez a száraz, néma sírás, ez
az egész testét megremegtető, felcsukló
bugyborékolás a legszerényebb effektus,
amit ehhez a helyzethez ki lehet találni. A
szívszorító emberközelség effektusa.

Estragon megsajnálja, vigasztalni sze-
retné, odalép hozzá, hogy szemét meg-
törölje. Lucky sípcsonton rúgja. Akár egy
ló. Lucky kiszolgáltatottsága csak a
lovakéhoz hasonlítható. Úgy is pihen,
állva, kezében tartva a csomagokat (a ho-
mokkal teli bőröndöt), lehunyva szemét,
hátracsukló fejjel, himbálózó testtel,
szemérmetlenül elárulva vegetatív vergő-
dését lét és nemlét határán. mikor
Estragont sípcsonton rúgja, akkor pillant
fel másodszor: diadalmas, véres né-
zésében az állati sorba alázott ember gyű-
lölete együtt lobban a gazdájának szóló
hízelkedéssel.

Pozzo a két csavargó szórakoztatására
„produkáltatja" Luckyt. Lucky tud tán-
colni, hangosan gondolkodni. A tánc:
kísérteties kapálódzás. A mozdulatok
jajkiáltása? Az űzött vadak kétségbe-
esett, ragadozó éhsége? A vízbefúló
utolsó karcsapásai, szalmaszálba kapasz-
kodása? Idegtépő becketti tánc.

És végül: Lucky gondolkozik.
Előkészületeket tesz. Ujjával kissé fel

tolja fekete keménykalapját, szembenéz a
publikummal. Ezzel a gesztussal mint-
egy lezárul az arc elrejtésének és feltárá-
sának motívumsora, s elkezdődik valami
más. Homlokán ráncok futnak végig, az
orrától alsó ajkáig kétoldalt erőteljes,
félkör alakú vonás húzódik. Grimaszt
vág, a nyelvével előbb jobboldalt nyomva
ki felső ajkát, majd lassan körben haladva
mintegy egész szájüregét kitölti a nyelv,
a kétoldalt húzódó vonás egyre erősebb
O-alakot formál, homlokán elsimulnak a
ráncok, orra felett hullám-alakban
felgyűrődik a bőr, felpattan a szája, de
még mindig nem szól, alsó ajkát nyelvével
előretolja, akár egy idióta. A
„gondolkodás" e hátborzongató elő-játéka
nem becketti instrukció. Mégis szervesen
következik abból, ahogy a színész a
korábbi szerzői utasításokat
végrehajtotta. Következik a szerepépítés
„filozófiájából": az iménti ragadozó-két-
ségbeesett, szalmaszálba kapaszkodó kí-
sértetjárás-táncot, a mozdulatok ama jaj-
kiáltását nem követheti más. Lucky gesz-
tikus megformálásának csúcsa ez.

Innen már csak zuhanni lehet.
Vagy épp a zuhanás lesz a csúcs ?
A Godot-ra várva kaposvári előadásában

különös jelentőséget kap Lucky
gondolkozási monológja. Lukács Andor
néhány percre elfeledteti velünk, hogy a
deszkák Beckett színpadán is (csak)
jelentik a világot. Hogy Beckett drama-
turgiája is az „olyan, mintha élet lenne"

elvére épül. Itt egyszerre megszűnik ez az
„olyan, mintha". Az emberi végállapot,
amiről Beckett példázatot ad elő, való-
ságos állapotként jelen van a színpadon.

A gondolkodás úgy indul, mint amikor
működésbe hoznak egy felhúzható gye-
rekjátékot. Monoton tónusban tett meg-
állapítások, filozofikusan hangzó abraka-
dabrák. De a géphangban egyszerre szó-
hoz jut az ember. Ez az egyetlen lehetősé-
ge: valamiképp megtestesülni e gépies
„gondolkodásban". A gesztikus kifejezés
már elvétetett tőle. Az iménti játék-nál,
mikor mintegy fiziológiailag érzékel-
hetővé formálta arcán az idiotizmust, sze-
me és a szeme körüli vonalak változatla-
nok maradtak; most viszont az egész test
hosszú ideig már-már rezzenéstelenül
mozdulatlan, csak pupillája tágul egyre,
szeme hatalmas fehérjében két kis fekete
golyóvá zsugorodik a szemgolyó. Arcát
elönti a vér, úrrá lesz rajta az indulat, az
epileptikus roham, habzik a szája. Ehhez
már semmiféle trükkre, a habzást elő-
idéző szerre nincs szüksége. Ez a színészi
- emberi - állapot már ama határvonalon

túlról szól vissza, ahol szükségtelen a
szerek és trükkök kieszelése. Épp ellen-
kezőleg. Ennek az állapotnak az illuszt-
rálására (mert az átjutás nem sikerül vagy
mert meg sem kísérlik) szokás különbö-
ző teátrális csodaszerek feltalálásával
foglalkozni.

Most Luckyé a színpad. Luckyé a vi-
lág. Vladimir és Estragon féltékenyen
kiabálnak, Pozzo riadtan felugrik: e per-
cekben valóban úgy szól az előadás,
mint egy polifon zenemű. Mind a négyen
ordítoznak, ám e színpadi hisztéria
mélyén törvény rejlik. Úgy tűnik, sem-
mi sem szoríthatja vissza Luckyt, akár a
palackból kiszabadult szellemet. Le-
kapják fejéről a kalapját. Erre elnémul,
összeesik. Lukács Andor nem adja
könnyen: onnan túlról visszajönni ismét
súlyos zuhanás, csak más előjelű. Az,
ahogy kétszer egymás után teljes erőből
neki-vágódik a hátsó díszletfalnak, majd
a földre zuhan, ugyancsak a darab
szelleméből ered: Beckett másutt
többszörösen utal rá, hogy a
díszletfalakkal körül-rakott játéktér
egyúttal a befalazottság, a kiúttalanság
jelképe is.

A realitásból az irrealitásba, az irreali-
tásból a realitásba - ez Beckett „térképe"
Lucky tébolyult-epileptikus gondolkodá-
sáról. Beckett tézise: a Godot-ra várás.
Ez az a koordináta-rendszer, melyhez az
író a valóságot igazítja. Lukács Andor
nem igazítja hozzá. Vagy inkább: szán-
dékos, hitvallásszerű túlbuzgósággal
(szélsőséggel) igazítja hozzá. A paraboli-
kusan irreálisnak festett állapotot realitás-
sá teszi: az ember testi-lelki megnyomorí-
tottsága, „végállapota" mint a színészi
jelenlétben, a test fizikai „megtörésében"
megmintázott, élő áldozat túlmutat az
írói tézisen. Épp azáltal, hogy a legszélső-
ségesebb pontig komolyan veszi az írót,
kérdőjelet is tesz Beckett igazsága mellé.

A színészi realizmus diadala ez Be-
cketten ?

Az élő ember diadala az absztrakción?
Lukács Andor Luckyja után Godot-ra

várni merő szépelgés. Egzisztencialista
ínyenckedés az élet értelmetlenségéről.

Igazi színpadi csoda történik : a moz-
dulatlanság drámája, ahogy a Godot-t

nevezni szokás, aktivizálja a nézőteret.
Nem tudunk kikerülni hatása alól. Nem
térhetünk ki felébresztett szociális érzé-
kenységünk elől. „Semmit sem lehet
tenni" - mondta az imént az egyik csa-
vargó. „A bőrünkből nem bújhatunk ki" -
így a másik. Már nem hiszünk ne-kik.
Egy ember itt a szemünk láttára kibújt a
bőréből.


