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Faustus,
a cinikus vezeklő

Marlowe tragédiája a Népszínházban

Christopher Marlowe Doktor Faustusa
egyike a középkori német Faust-legenda
legkorábbi reneszánsz földolgozásainak.
Annak az Erzsébet-kornak a terméke,
amelyből óriásként emelkedik ki Shakes-
peare, de körülötte a közvetlen elődök és a
kortársak szintén jókötésű hada
gyülekezik. A Doktor Faustus írása idején
huszonöt éves ifjúnak talán nem ez a leg-
jobb drámája, inkább a shakespeare-ibb II.
Edward, amelynél már csak azért sem
juthatott magasabbra, mert még a har-
mincadik születésnapja előtt megkéselték
egy kocsmai verekedésben, meglehetősen
tisztázatlan körülmények között.

Gábor Miklós Marlowe Doktor Faustusának
címszerepében (Népszínház)

A Doktor Faustus sajátosan hibrid mű-
alkotás. Egyfelől még őrzi a moralitások
erkölcsi jóra és gonoszra egyszerűsí-tett
sémáját, másfelől viszont az első tragédiák
egyike, amely túllép az Erzsébet-kor
konvencionális drámai eszméjén; azon
tudniillik, amely a sötét tetteket tör-
vényszerűen követő összeomlást ábrázol-
ja. Marlowe Faustusa lázadó. A világ
(vagy inkább a természet) tökéletes meg-
értésére vágyik, s mert a tudományok nem
elégítik ki a kíváncsiságát, „tudomány-
talan diszciplinához", a fekete mágiához
folyamodik. Elhatározásában a leg-
izgalmasabb a tudós elme hirtelen támadt
féktelen szenvedélye a misztikus titkok
iránt. S a legrejtélyesebb, hogy ez a szen-
vedély menet közben nemcsak lelohad,
hanem el is torzul, méltatlan rosszcsont-
kodássá törpül. A birodalmak meghódí-
tására vágyó, ambiciózus lázadó, miután
lelkét eladva huszonnégy évre természet-
fölötti hatalmat nyer Mephistophilistől,
megszerzett képességét arra tékozolja,
hogy ellopja a pápai asztalról a szentatya
ebédjét, szarvakat varázsol egy krakéler
udvaronc fejére, és szalmacsutakká bűvöli
a lócsiszárnak eladott lovat.

Túl nagy a távolság a tudós és a bohóc, a
lét végső kérdésében az éggel perbe szálló
gondolkodó és a válasz lehetőségét
eljátszó vásott gyerek között. Nincs kellő
magyarázat a drámában a két alappillért --
a mágiában választ kereső elhatározás
kezdőmonológ-ját és az idő eljöttével
üdvért könyörgő tárófohászt áthidaló
közbülső cselekmény kisszerűségére; a
széttöredezett dramaturgiai szerkezet s a
későbbi kiadások nyomán valószínűsíthető
tetemes szövegromlás mindenesetre nem
tekinthető elegendőnek. Mindamellett
Marlowe tragédiáját ezért a magyarázatért,
e magyarázat számunkra is érvényes fölle-
léséért érdemes eljátszani.

Ruszt józsef drámaértelmezésének
alapvető mozzanata a szereplőválasztás.
Gábor Miklós személyisége sok mindent
eldönt. Intellektus és az alóla ki-kibukkanó
infantilis gyerek: ez jellegzetes vonása
Gábor színpadi figuráinak. (Elég, ha csak
Füst Milán Henrikére gondolunk.) A
másik adott tény: a színész életkora.
Marlowe Faustusa kortalan. Ha mégis
következtetünk a korára, inkább fiatalnak
kell elképzelnünk, s nem azért, mert a
megfiatalítás motívuma hiányzik a
darabból, hanem mert ez a „második
életét" szertelenül elpazarló enfent terrible
jobban hasonlít magára a fenegyerek hí-
rében álló szerzőre. A felelőtlen ifjú

ujjai között inkább szétfolyik az aján-
dékba kapott idő (s a varázserő is); az
évek tapasztalatával bölcsebbé vált, ha-
lálfélelemtől megkísértett, korosodó tu-
dósról ez sokkal kevésbé föltételezhető.

Gábor azt írta egyszer valamelyik
szerepével kapcsolatban, hogy nincs
„koncepciója" - a koncepció ő maga: a
színész, testi és szellemi mivoltában. Most
ugyanez érvényes az egész elő-adásra. A
koncepció: Gábor Miklós. Egy
intellektuel - értelem barázdálta arccal,
szemüveggel -, aki Faustus doktor
szerepét játssza. Gábor színészi alkatában
évek óta mindennél jobban dominál ez az
„intellektuális image", ez a tévedhetetlenül
és átmaszkírozhatatlanul XX. századi
értelmiségi arcberendezés, ami klasszikus
előadásban elidegenítő effektusként
működik. (Sokkal inkább, mint a műsor-
füzetben deklarált színpadi metafora,
amely szerint' a darabot „»valóban«
Nottingham gróf szolgái adják elő". Ha
nem olvasom előzőleg, nem így
értelmezem az :előjátékot, amelyben ez-
úttal több a modorosság, mint amennyi a
Pericles hasonló járkálásaiban volt.)

„Nottingham gróf szolgái" helyett (más
előadásokhoz hasonlóan) a Nép-színház
színészeit látjuk Christopher Marlowe
Doktor Faustus című tragédiájának
szerepeiben - és Gábor Miklóst, aki akár
daróc vézeklőcsuhában lép elő, mint a
keretjátékban, akár a címszereplő jelmezét
ölti magára, mindvégig megmarad Gábor
Miklósnak; nem a „színésznek" és nem a
„magánembernek", ha-nem annak az
értelmiségi típusnak, aki egyetlen
pillanatra sem hiteti el (föltehetően nem is
akarja elhitetni), hogy klasszikus szerepet
játszik.

De akkor mit?
A Doktor Faustus a Népszínházban

monológdáma, abban az értelemben, hogy
minden mozzanata kizárólag a Gábor
játszotta címszerephez kapcsolódva nyer
jelentést, és amikor ez a kapcsolat nem
jön létre, akkor az előadás jelentés nél-
külivé válik. Szerencsére Gábor sokat van
a színen. Az ő Faustus doktora lehet XVI.
századi értelemben polihisztor - - jogász,
természettudós, orvos -, számunkra
azonban inkább „doctor philosophiae", aki
„mélyét kutatja annak, mit tudni
szomjazik". A „színleg hit-tudós", aki az
élet után az örök halált vágyik
megismerni, Gábor megfogalmazásában
mintha úgy módosulna, hogy azt, ami a
hiten túl van. Ez eltér Marlowe-tól. Az ő
hőse csak a hittudománynak mond búcsút,
amikor a mágiát választja,



nem magának a hitnek; az ördög és pokol
megkísértése, „kipróbálása" még a hiten
belül van, legföljebb arcátlan lázadás-nak
számít, hiszen Faustus azt hívja ki, amitől
félnie kellene. Lázadása abban áll, hogy
legyőzi a félelmet, és nem riasztja vissza
az elkárhozás fenyegetése. Gábor
Faustusa tovább megy ennél: a
hittudománnyal együtt magát a hitet is
elveti. „Istentelenségének" nem az a bi-
zonyítéka, hogy Isten helyett az Ördög-
höz fordul, hanem hogy nem hisz többé
se Istenben, se Ördögben. De mivel
Gábor mégiscsak Marlowe Faustusát
játssza, aki fekete mágiát űz, ezt csak úgy
tudja érzékeltetni, hogy szinte szemle-
sütve húzza maga köré a kört, jelezve,
hogy az egészet nem veszi komolyan; a
papírt kissé eltartva magától, gépiesen
darálja le a latin varázsigét, és
szégyenkezve néz a válla fölött a közön-

ségre, mintha azt mondaná, hogy ugyan
kérem, hiszen ez butaság, a világért se
gondolják, hogy egy meglett tudós
tényleg hisz az ilyesmiben.

Így már az elején áttekinthetővé válik
az előadás valódi metaforája. Neve-
zetesen az, hogy itt egy mindenféle hi-
tekből kiábrándult, ötvenes intellektuel-
ről van szó. Gábor mérsékelt csalódással
veszi kézbe a megunt orvosi könyvet, a
bőrbe kötött jogtudományt, Arisztotelész
Logikáját; izgatott csak akkor lesz, amikor
a hittudományt tartalmazó kötettől
búcsúzik. Igaz, hogy túl van a hiten, de
látjuk rajta, hogy ez volt életének
meghatározó élménye, így a kiábrándulás
is belőle a legfájdalmasabb. Nem visel-
hető el másképp, mint cinikus póz mögé
rejtve. Mindenesetre egy cinikus Faustus
indul el, megszabadulva a hit béklyóitól,
kipróbálni, hogy mihez kezdhet a

hatalommal, amit a hitetlenség szabadsága
nyújt.

Gábor Faustusa (és a néző) számára
talán az a legnagyobb meglepetés, hogy az
Ördög, vagyis Mephistophilis - az
előadásban Mefisztó - személyében egy
hasonlóan kiábrándult, sőt sértett hitet-
lennel találkozik, aki ráadásul beosztott,
tehát csak kelletlen kötelességből teljesíti
feladatát, s egyáltalán nem szerez neki
örömet egy lélek megszerzése. Trokán Pé-
ter mindvégig barátcsuhában megjelenő,
majd az első adandó alkalommal unottan
félrevonuló, sarokba kucorodó, slampos
Mefisztója még többet tud, mint Faustus.
Azt, hogy a lázadásnak sincs értelme (ő
már megtette egyszer), nem lesz tőle se
jobb, se rosszabb, egyáltalán semminek
sincs valódi következménye, a pokol sem
büntetés, hiszen „ahol mi vagyunk, ott van
a pokol". Ez emberien hangzik. („A pokol a
másik ember", mondja majd Sartre az Huit
clos-ban, és anélkül, hogy Marlowe-t az
egzisztencializmus előhírnökének tekin-
tenénk, ez a mondat az előbbi hallatán
azért eszünkbe jut.)

S mintha minderre visszacsengene az a
kérdésbe rejtett válasz, amit Faustus ad a
szerződés aláírásakor szeme előtt kiraj-
zolódó fölszólításra („Homo fuge!") :
„Hová lehetne futnom?"

Tudniillik a hit útján már nincs hová
futni. Amikor az előadás Faustusa nem fut
el a pokol elől, akkor ugyanazokra a régi
kérdésekre keresi a választ, csupán a hit
megkerülésével. Es Mefisztó válaszolgat
is egy ideig. Am a legfontosabbra, az
alapkérdésre, arra, hogy ki teremtette a
világot (fordítsuk le ugyan-ezt így: mi a
lét végső lényege?) Mefisztó sem adhat
feleletet. Így tulajdonképpen aligha
csodálkozhatunk azon, hogy Faustus
legnagyobb személyes kérése ezek után -
egy feleség.

Talán nem tévedek, ha úgy vélem, hogy
az előadás Faustusa meglehetősen hamar
rájön: hitetlenséggel sem megy semmire, s
lemond ama nagy dolgokról, amelyek
szellemi és testi birtoklásáért először oly
nagy elánnal fordult az Ördöghöz. Nincs
mit kérdezni, és nincs mit elérni. Meglehet,
hogy itt a rendező magyarázata a sátáni
praktikával elő-állított, fölöttébb pitiáner
varázslatokra. Nagy célok ? Nagy tettek ?
Ugyan. Törpe kor, törpe emberek. A
német császár megelégszik azzal, hogy
visszamerenghessen régi kor árnya felé;
leghőbb vágya, hogy láthassa Nagy
Sándor földi porhüvelyét. Akkor miért ne
lehetne lát-

Trokán Péter (Mephistophilis) és Gábor Miklós (Faustus) Marlowe tragédiájában



hatatlanná válva ellopni a pápa orra elől a
pecsenyét meg a bort, és szteppelni az
asztalán? Gábor Faustusa kaján kedvvel
ebadtáskodik pápával, lócsiszárral,
császári Lovaggal; idétlen tréfákat űz,
infantilis módon élvezi a hatást -- de ez az
élvezet pillanatnyi. Addig tart, amíg maga
a tréfa. Egy másodperc múlva már
halálosan unatkozik. Ilyenkor. lehámlik
róla a cinikus póz, s ottmarad a magányos,
kiégett, megfáradt intellektuel. Akinek
nincs hová futni.

Gábor lelkét eladó Faustusa végül is az
üdvösségéit könyörög az Ördögtől kapott
huszonnegyedik év utolsó napjának
huzonnegyedik órájában. De a valódi
üdvösség elveszett paradicsoma egy ko-
rábbi jelenetben fénylett föl előtte. Heléna
megjelenése gyönyörű színpadi pillanat.
Nemcsak a színésznő - Sára Bernadette-
gyönyörű, hanem Helénája is mint
jelenség. Mint jelenés. Földöntúli szép-
sége, testetlen átvonulása a színpadon,
légiessége, sugárzása, átszellemültsége.
Egyetlen pillanatra válik csak evilágivá:
amikor megcsókolja Faustust. Utána az a
kis távolság, amely egymás mellett ülve
elválasztja őket, mérhetetlenné növekszik,
hiszen Heléna ebben az értelmezés-ben
nem valódi nő, árnykép csupán - még ha a
legenda szerint utódot nemzett is
Faustusszal. A sóvárgás Gábor Miklós
Faustusának tekintetében a valódi üdv, a
megtalált szerelem, az elérhetetlen bol-
dogság után: az elszalasztott egyetlen életle-
hetőség megrendítő siratása. Talán ezért is
vezekel daróccsuhában, miután cinikus
bohócból a vég közeledtével megváltásért
nyüszítő, nyomorult pária lesz egy
monológ rövid tartamára.

A Heléna-jelenet szavak nélküli szépsége
fölidézi Ruszt József lírai színházának
teremtő szépségét. Van még egy ehhez
hasonlóan megragadó kép: az anhalti
hercegi pár Van Eyck Arnolfini
házaspárjaként megjelenő festői kettőse. A
képhez tapadó gondolat is egyértelmű: az
állapotos fiatalasszony, aki Faustus
varázshatalmát mindössze arra használja
föl, hogy egy fürt szőlőt kérjen, a maga
harmonikus nyugalmával rápirít az egész
tébolyult korra. A szőlő-fürt nem kisszerű
kérés, ellenkezőleg: a csöndes
boldogságot, a kiegyensúlyozott magánélet
békés derűjét hirdeti a világgal szemben.
Ugyanazt a nosztalgiát, amit a Heléna-
jelenet.

A képzőművészeti indíttatás ezúttal a

szokottnál is erőteljesebb Ruszt rendezé-
sében. Székely László faácsolatú, szikár
deszkaszínpadának reneszánsz egyszerű-
ségét Gombár Judit jelmezeinek pompája
hivatott kiegészíteni. Nagyszerűen fest a
jó és gonosz angyal templomi szentekre
emlékeztető tömbje, és kitűnőek a luciferi,
valamint pápai hatalmat barokkosan föl-
nagyított, szimbolikus formákkal jellem-
ző öltözetek, amelyek önálló életet élnek,
függetlenül a beléjük bújt testtől. (Ebből
továbbfejlesztett, jó ötlet, hogy a pápát és
a főördögeit ugyanaz a színész, Bősze
György játssza; a szerep kivitelezése,
akárcsak a jó és gonosz angyal - Jordán
Tamás és Farády István - esetében, ke-
vésbé szerencsés.)

Az előadás egyenetlensége mindenek-
előtt abből fakad, hogy alig sikerült a
darab széttöredezett részleteit, külön-
nemű elemeit egységbe (vigyázat: nem
stílusegységbe, hanem gondolati egység-
be!) foglalni. A Spies-féle Faustus-his-
tória töredékeinek beillesztése az amúgy
is elaprózott jelenetek közé tovább fo-
kozta. a játék mozaikosságát; az előbbiek
moralitásjellege élesen elüt a rendezői
alapkoncepció gondolati modernségétől;
ezek a részek ráadásul egészen más
nyelvi réteget képviselnek (a fordításban
erősen archaikusak, szemben András T.
László Marlowe-magyarításának mai
köznyelvi fordulataival). Másrészt meg
kell mondani, hogy a látvány ki-
dolgozása önmagában is egyenetlen. A
jelmezekről szólva már említett Lucifer-
és pápajelenet barokk pompájához se-
hogyan sem illik a hét főbűn lenge ruhába
öltözött leányalakjainak vizuális és

koreográfiai szegényessége. Harmadszor
Kézdy György megjelenésében-dik-

ciójában súlyos Öregembere kivételével
meglehetősein körvonalazatlanok az ed-
dig említetlen) színészi alakítások.

A Iegtöbb 'kifogás mégis a Faustus-
történettel párhuzamos egyéb jeleneteket
érheti. A komikus mellékcselekmény-
nyel az előadás láthatóan nem tudott mit
kezdeni; sem a Wagner-motívummal,
amely a főcselekmény kisszerűen groteszk
megismétlése (pedig Zala Márk szemé-
lyében igen alkalmas színész kapta a sze-
repet), sem a kocsmai clown-betétszá-
mokkal (amelyeket megfelelő szereplők
híján hiba vont ennyire elnyújtani).

Faustus doktor históriája azonban Ruszt
és Gábor megfogalmazásában korunk
cinikussá vált intellektueljének tra-
gikomikus, fordított kálváriáját tárja
elénk. Ez a fél történet szerencsére gon-
dolati egész.

Christopher Marlowe: Doktor Faustus
(Várszínház)

Fordította: András T. László. Rendező:
Ruszt József.' A rendező munkatársai: ifj.
Mózes István, Gyarmati István. Díszlet:
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