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Faust-bemutató Berlinben

Időszerű-e a Faust? - ez a nagy betűkkel szedett
kérdés ötlik először a néző szemébe, amikor a
színház előcsarnokában megvásárolja a műsor-
füzetet. Ezen vitatkoznak a fiatalok a Német
Demokratikus Köztársaság fővárosában és ezt a
kérdést tette fel elsősorban önmagának a színház
alkotó kollektívája a Goethe-mű színpadra álli-
tásakor.

Az első benyomás: amikor nevetés harsan az
Ú r és Mefisztó nagyon emberire hangszerelt
vitája nyomán, eltűnik a klasszikus előadásokra
jellemző feszes ünnepélyesség és megilletődött-
ség. Az előadás egészének újszerű gondolati
töltése intenzív szellemi együttműködést kíván a
nézőtől. Ugyanakkor a formai megoldások
szellemes játékossága pihentető pillanatokat
jelent és biztosítja, hogy a figyelem és érdeklődés
egy pillanatra se lankadjon a nézőtéren.

Az előadás gondolati modernségének forrása,
hogy a rendezés (Adolf Dresen és Wolfgang
Heinz munkája) a Goethe-szövegben fellelhető
dialektikát használja alappillérül. Az első félre-
tett konvenció a nemes célokért küzdő „örök
ember" és az „ősi tagadás" végletes ellenpólusa,
mely szerint Mefisztó ördögi varázsereje segít-
ségével Faust megrontására tör, bizonyítva az
Úrnak, hogy az ember esendő, s a földi lét ret-
tenetes. E két véglet helyébe a Deutsches Theater
színpadán az önmagával, saját véges tudásával és
eredménytelen életével elégedetlen ember
szövetkezik a világ tökéletességét tagadó szel-
lemmel. Faust és Mefisztó nagyratörő szövetsége
így az emberiség mindig meg-megújuló és örök
küzdelmének jelképévé lesz. Arcélük nem válik
el egymástól élesen, hiszen céljuk nem ellentétes.
Faust életének értelmét, a boldogságot keresi és
Mefisztó küzdelme sem az ember ellen folyik.
Ezt kérdezi az úrtól: „Az emberek jaja szíven üt
néha szörnyen / szegényeket még én is mért
gyötörjem?" . . . (Jékely Zoltán ford.) Tagadása
nem az ember, hanem a dogmák ellen irányul,
amelyek kizárják a kételkedés jogát és a
jobbáformálás lehetőségét. Igy bár Faust és
Mefisztó a színpadon két alakban jelenik meg,
valójában egy személy, pontosabban az emberi-
ség egésze.

E színpadi felfogásban Mefisztó alakja mentes
minden ördögitől, minden ősgonoszra jellemző
misztikumtól. Sőt, előrehaladván a tragédiában,

figurája egyre emberibbé válik. Olyannyira, hogy a
Margit-történet során - a hagyományos fel-
fogáshoz viszonyítva - szinte szerepet cserél
Fausttal. Mefisztó itt inkább visszatartaná, óvná
Faustot a kalandtól. Nem erkölcsi aggályból,
hanem mert racionálisabb lény lévén előre látja
mindazt a bajt, szenvedést, amit e rövid gyönyör
hozhat. Es mert ismeri Faust nyughatatlan, újat és
többet kutató egyéniségét, előre tudja azt is, hogy
ez a szerelem nem hozhatja meg az áhított
teljességet. De Faust itt az érzékek rabja, a
szenvedélyének gátat szabni nem tudó ember, aki
nem is akar előre nézni. A pillanat remélt
szépségéért vállal minden kockázatot. „Aminek
meg kell lennie, legyen! / Még ha sorsa fejemre
visszahullna, / s elhullna ő is énvelem! ... " - vágja
oda kevélyen Mefisztónak, majd Margit kezét
szorongatva diákként szenveleg. Mefisztó
ostobaságnak tartja Faust kalandját, kineveti
határt nem ismerő szerelmét, és folytonos okve-
tetlenkedésével próbálja Faustot kijózanítani. De
nem ér célt. Szerződésükhöz híven kiszolgálja
tehát Faustot, végrehajtja parancsát, segít a
gonosztett végrehajtásában.

A Margit-történetben az előadás a kisszerű-
ségbe beleragadó, ösztönei után rohanó ember
útját láttatja, amely emberi tragédiákhoz vezet. Ez
az egyik oka Margit tragédiájának is. A másik ok
a bigott korszellem. A rendezés korhűen ábrázolja
a XVIII. századi német polgári élet-forma
léleknyomorító kisszerűségét, s ezzel sikerült a
Margit-tragédiának a megszokottól eltérő
hangsúlyt adnia. A látottakból logikusan követ-
kezik, hogy a makrokozmosz titkait ostromló
embernek a bigott vallásosságba, a társadalmi
konvenciókba merevedett szűk világon túl kell
lépnie, még ha súlyos tragédia árán is. Ez a se-
kélyes élet nem jelenthet sem kielégülést, sem
célt. És Mefisztó, híven feladatához, segíti Faus-
tot, hogy képes legyen kilépni ebből a szűk kör-
ből.

A némi iróniával és távolságtartással rajzolt
Margit-jelenetek nem vontak le semmit a Margit-
történet tragikumából. A világot nem értő, a
szerelemben teljesen feloldódó polgárlányka
tragédiája éppoly őszinte és megrázó így is, noha
az előadás finoman aláhúzza ennek a világ-nak
elviselhetetlen fonákságait. Az ironikus
ábrázolásmód csupán a szentimentalizmust hán-
totta le a Margit-történetről, helyébe intellektuális
hatást léptetve.

Meglepő, hogy a tisztelt és „súlyos" klasszikus
mű mennyi humorlehetőséget kínál színész-nek,
rendezőnek egyaránt. A humor egyik forrása
maga a Goethe-szöveg, amely a lírai és



filozofikus szövegrészekbe ékelt profán kiszólá-
sokkal nagyszerű hangulati ellenpontokat teremt.
Ezeket bravúrral használják fel a színészek,
különösen a Mefisztót alakító Dieter Franke. A
másik humorforrás már sokkal meglepőbb és a
rendezői fantáziát dicséri: merészen és nagyon
mulatságosan profanizálnak minden olyan motí-
vumot, amely lehetőséget nyújthat a miszti-
kumra. Ilyen például az „Égi prológ", ahol az Úr
és arkangyalai hintákon ereszkednek le a
zsinórpadlásról a színpad látószögébe, körülbelül
olyan látványt nyújtva, mint a giccses szentké-
pek. A lópatás, hosszúfarkú Mefisztó olyan, mint
aki egy meséskönyv illusztrációjáról lépett elő.
A Mefisztót rejtő groteszk és mulatságos pudli-
bábu a néző szeme láttára növekszik félelmetes
nagyságúvá. A rendezés nem titkolja a színpadi
megoldás technikai módjait sem, a misztikum
titokzatossága helyett a játék örömét adja.

A reális környezetben játszódó képek meg-
formálásánál a korhűség igénye és a kritikus
irónia irányította a rendezők munkáját. Az
Auerbach-pince mulatozó polgárainak meg-
formálásakor a színészi játék egyszerre törekszik
korhűségre és stilizáltságra. A színészi mozdula-
tok, az arcjáték és a beszéd karikatúraszerű
stilizáltsága tömörebben fejezik ki a filiszterség
lényegét, mint a naturális ábrázolásmód.

Való igaz, hogy ha a képzeletszülte képek
humoros, harsányabb színeit és a reális képek
finoman stilizált korhűségét összevetjük, két
stílus él egymás mellett az előadásban. Ez a két
stílus - ahogy Hans-Rainer John, a Deutsches
Theater fődramaturgja elmondotta - tudatos és a
költő nyújtotta anyag sokrétűségét tükrözi. Az
értelmezés és stílus színeivel szeretnék kifejezni
azt a sokféle külső hatást, amely Goethét hosszú
élete során érte és azt a mindig változó gazdag
gondolatiságot, amely nyugtalan szellemét nem
hagyta pihenni. Teljes és szerves egységet alkotó
képet Goethe remekművéről a jövő színházi
évadban nyer majd a berlini közönség, amikor
bemutatásra kerül a Faust második része is.

SZEREDÁS ANDRÁS

Handke és a beszédjáték

Ionesco Les salutations (Üdvözlések) című
jelenetében a konvencionális „hogy van?" kér-
désre három szereplő darálja ABC sorrendbe
szedett válaszait. „Ilyet mindenki tud írni"; „hisz
ez egyszerűen lemásolta a szótárat!" - szól közbe
az irritált néző, majd amikor a szereplők a jelenet
végén kijelentik, hogy ionescóian érzik magukat, a
mindentudó néző megjegyzi: „Előre tudtam a
poént."

Peter Handke beszédjátékainak is akadt ilyen
ionescói publikuma: blazírt francia kritikus, aki
gázsit követelt a Közönséggyalázás nézőinek,
illedelmes német színházlátogató, aki a ruhatár
előtt fütyülgetett méltatlankodva - kisebb szín-
házi csetepaték is előfordultak -, kritikusainak
legtöbbje azonban dicsérően, sőt lelkendezve ír a
huszonhat éves színpadi szerzőről, aki nemrég a
tekintélyes Gerhard Hauptmann-díjat is meg-
kapta. Kétségkívül vannak színházi botrányok,
amelyek megalapozott várakozásokat elégítenek
ki, s az avantgarde törekvések megítélésében
bizonytalan közízlés olykor díjakkal biztosítja be
magát a tévedések ellen.

Mindez azonban kevés ahhoz, hogy megma-
gyarázzuk Peter Handke sikerét, bukásokban is
megedződött erkölcsi győzelmét; azt, hogy mű-
fajt teremtő darabjai viszonylag rövid idő alatt
Skandináviától Görögországig bejárták egész
Nyugat-Európát, s akadt német színház, amelyik
170-es szériát ért el beszédjátékával.

Avantgardista nyerseséggel hívta fel magára
először a figyelmet. Princetonban, ahol Höllerer-
nek, a Gruppe 47 egyik képviselőjének verseit
hallgatta a közönség, hirtelen felállt a hallgatóság
soraiból és kijelentette: ósdinak tartja ezeket a
verseket. Azóta öt darabjával és két regényével
vallott arról, mit tart korszerűnek a művészet-ben.

Az osztrák drámairodalomban már szinte
szabályosnak tűnő módon, először külföldön,
német nyelvterületen kellett bizonyítania, hogy
azután odahaza is felfigyeljenek rá. Első „beszéd-
játékainak", az 1964-es jóslatnak és az 1965-ös
Önbecsmérlésnek - amelyet a Nagyvilág 1968/11-
es számában, Thurzó Gábor kitűnő
tolmácsolásában olvashattunk - Oberhausenban,
az 1966-os Közönséggyalázásnak - amelyet a Ma-
gyar Rádió is bemutatott - Frankfurtban volt az
ősbemutatójuk.




