
válaszolna. A második válasz, az „Azt."
még nevetést is kivált a nézőtéren. Az
alakításnak ezekben a pillanataiban nem a
veszély érződik és nem a veszélyből
mindenképpen menekülni akaró ember
attitűdje, hanem az igazság birtokában lévő
ember magabiztos ereje. Ugyan-akkor ez a
magatartás a bírót sem el-vetemült
gyilkosnak láttatja, hanem szánalomra
méltó ostobának, akinek még akkor is
hazugság kell, ha az övé minden hatalom.
Persze a bíró továbbmegy, és azt akarja,
Proctor nevezze meg azokat, akiket az
ördög társaságában látott. Koncz Gábor
Proctorának magatartása ekkor sem vált át
a közös ügyet vállaló ember hősi
lobogásába, hiszen nem is közösen
vállalnak valamilyen ügyet. Ön-maga
becsületére gondol és nem az ügy-re, s
ezért nem hajlandó senkit sem megnevezni.
Danforth ezután már az aláírt vallomással
is megelégszik, s Proctor aláírja. Azt
azonban már nem vállal-ja, hogy aláírt
beismerését a templom kapujára
kifüggesszék. A jelenet kezdetért kialakult
ironikus fölény és az önmaga igazának
tudatából táplálkozó erő még ekkor is ott
marad a jelenet lég-körében, amikor
szavainak metakommunikációja már
egyáltalán nem ironikus. Ekkor már saját
becsületét védi őszintén vallásos alapon.
Hiszen ha vallomása Istennek kellett, hogy
megmeneküljön a lelke, akkor az Isten
mindent látott és hallott; a kifüggesztés
tehát nem ezért kell. Koncz Gábor ezen a
ponton igen határozottan érvényre juttatja,
hogy az igazán becsületes emberek benső
világában kétségkívül van egy mag, amely
érinthetetlen. Az alakításban nincs sem-mi
patetikusság vagy hősi póz. Ha lenne,
akkor a salemi emberek ügyét és/vagy az
igazság ügyét védelmezné, de itt nem erről
van szó. A saját becsületét védi, és a
rendezés, a színészi megoldás épp az ehhez
illő testi magatartást és nem verbális
jelrendszert találta meg. Azt, amellyel a
mában élő és a saját becsületét feladni nem
akaró individuum vállal-hatja a halált a
hazugság helyett. És az előadásnak épp az
a legfőbb érdeme, hogy megmutatta: ha van
valakiben érinthetetlen becsületmag, ahová
semmikor és semmiképp nem érhet el az
aljasság és a hazugság, akkor az az ember
így képes ma helytállásra, és így lehetéges
ma helytállás. Igen nagy előnye továbbá
még az, hogy ez az alakítás olyan
helytállás-formát metszett ki, amely a ma
nézőjében nem vált ki hitetlenkedést a halál
vállalásának tényét illetően. És a helyt-

állásnak ez a magatartásformája azért
vihető á más, nem halállal fenyegető
helyzetekbe is, mert ez a magatartás felel
meg a ma embere világhoz való vi-
szonyának; illetve ez illeszkedik be a vi-
lághoz és önmagunkhoz való mai viszo-
nyaink rendszerébe.

Mindezek után azonban azt sem hall-
gathatjuk el, hogy Koncz Gábor és Moór
Marianna ezen utolsó jelenetét kivéve a
színészi alakítások és ezek megoldásmód-
jai nem annyira mélyek, mint amennyire
az elemzésből talán elképzelhető lenne.
Ezt úgy is fogalmazhatjuk, hogy amiről
írtunk, az meggyőződésünk szerint mind
benne van az előadásban, csak nem
mindenhol eléggé mélyen, nem eléggé
elementárisan. Mintha a színészek
megelégedtek volna mélyebb, de nem
mindenhol igazán mély művészi
megformálásokkal, megoldásokkal.
Továbbá azt is szóvá kell tenni, hogy a
színészek beszéde nem minden esetben
érthető. Még Koncz Gáboré sem,
különösen, amikor indulatból beszél; és a
főiskolás lányoké sem, különösen, ha
gyorsan kell beszélniök. (Gáti Oszkárnak
viszont minden szavát pontosan érteni.) A
rendezők általában nem veszik észre, ha
színészeik beszéde nem egészen érthető.
Ok ugyan-is -- noha passzívan -, de
kívülről tudják a szöveget, s ebből
következően akkor is pontosan értik-
hallják, ha az, aki nem tudja a szöveget,
nem érti, nem hallja.

A SZÍNHÁZ 1984. augusztusi szá-
mában írtam a Madách Színház játék a

kastélyban-előadásáról. Ebben
megemlítettem, hogy előadásaik
elsősorban a nemes, magasrendű
szórakoztatást szolgálják; noha a
színháznak van egy másik arculata is. Ez
az előadás kétségkívül ezt a másik arcot
formálja, nagyon karakterisztikusan.
Hiszen éppen azt mutatja meg, amire
társadalmilag alapvető szükségünk van: a
helytállások különböző formáit.

Arthur Miller: salemi boszorkányok (Madách
Színház)
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NOVÁK MÁRIA

Hol van lllyria?

A Vízkereszt Nyíregyházán

A Vízkereszt képzeletbeli országa lllyria,
ahol minden megtörténhet, avagy az
történik, „amit akartok". Ilyen nagyvonalú
gesztussal bocsátotta útjára Shakespeare
alkalmi vígjátékát, hogy ha ne-tán a
későbbi korok rendezői újraterem-tik saját
lllyriájukat, akkor ott az történjék, aminek
éppen történnie kell.

A múlt században Paulay Ede színpadán
- lírai romantikus szerelmesek üldözték
egymást, ügyelve arra, hogy a komédiázók
gruppja kellő teret és hang-súlyt kapjon az
előadásban. Pedig Beöthy Zsolt
kritikájában Goethe „örök-érvényű"

meghatározását is cáfolva, mely szerint á

Vízkereszt alapgondolata: az oktalanul
tévelygő szerelem komikus vaksága -
máris arra figyelmeztet, hogy a Vízkereszt
nem a felhőtlen szerelmi játékok sorába
tartozik, hanem „Shakespeare egyik
legérettebb alkotása, melyben a mélység a
könnyedséggel... az érzelmes a
burleszkkel olvadt össze".

A Vízkereszt további útja a Nemzetiben az
első előadás hangütését variál-ja - mindig
nagy sikerrel. Farsangi komédia érzékeny
epekedésekkel - olvashatjuk a korabeli
recenziókban - „kacagó humorral
zománcozott romantikus mesejáték",
esetleg „konvencionális szerelem és vérbő
intermezzo". A bohócot néha megróják,
hogy túlságosan bohóckodik, többnyire
azonban meg-dicsérik, hogy csattanós
bonmot-kal szórakoztatja a közönséget.
Malvolio kaméleonfigurája már többféle
színben játszik. Hol korlátolt fontoskodó,
hol nyafka pózoló, hol komikusan
nagyképű, s van, amikor ellenállhatatlan
humorával a játék középpontjába kerül - de
jellemé-ben mindig a vígjátéki karakter
dominál.

Aligha véletlen, hogy 1947-ben, a darab
felszabadulás utáni első bemutatója
alkalmával szinte tetőpontjára hág az ön-
feledt mulatozás. A kritikus a „boldog
Shakespeare" alkotását „fényes, táncoló
csillag alatt Született" műremeknek nevezi,
hozzátéve azért, hogy korántsem sekélyes
szórakoztatásról van szó, mert „nem a
felejtés sanda mámorát", hanem „az
életörömöt, a boldog életet" kínálja



- noha Malvolio „komor humorú alakja
árnyat vet a könnyűszívű társaság fölé".

Később a farsangi jelmezt. modern
kellékekkel cserélik fel; beatmuzsikás öt-
letparádéval gúnyolják a pózolást, a
szenvelgés őszintétlenségét, vagy éppen
egy cirkuszi porond közepén lepleződik le
Malvolio hivatalnok-bürokrata álsága.

A komédia fényes ege lassan beborul:
Illyria hazug, képmutató világ lesz,
melyet az általános öncsalás diszharmóniá-
ja bolydít fel; másutt holdbéli szemét-
domb, ahol reménytelen küzdelem folyik
az értékek devalválódása ellen.

A nyíregyházi színházban Salamon Su-
ba László rendező is megkísérli felépíteni
a maga Illyriáját, benépesítve - az idáig
oly sokféle értelmezésen és interpretáción
átgyúrt - „újabb" Shakespeare-figurákkal.
A díszlet - Menczel Róbert munkája -
furcsa, kissé nyomasztó hangulatot áraszt.
Akár egy hajdan szép, vörösesbarna
velencei palota elhagyatott, málladozó
zuga tárulna elénk. A szín-pad két oldalát
lezáró boltíves loggia, itt-ott foszladozó
függönyszerűséggel, hátul a homályba
vesző lépcsősor fent

nyitott galériával, lent bal oldalon vízzel
teli medence sarka sekély „lefolyójával" -
több apró helyszínre tagolja a teret. A
konstrukció egyik-másik része segít a
szituációk vagy játékpoénok kibontásá-
ban, mégis - például az árkádok mögötti
folyosó - eléggé kihasználatlan marad. A
játéktér viszont leszűkül, így az érkezések
és távozások - a shakespeare-i
jelenettechnikás szerkezetben oly fontos
időt, távolságot és teret jelző mozgás-
irányok-túlságosan lerövidülvén, követ-
hetetlenné válnak. Ezt erősíti az a körül-
mény, hogy az események többsége, még
az Olivia benső szobájában lejátszódó
intim kettős is, a színpad elülső nyitott
terén, akárha a nyílt utcán zajlana.

Kónya András jelmezei egyetlen kor-
divattal sem azonosítható, ám bármelyiket
felvillantó hatásukkal igazodtak a díszlet
hangulatához. Olivia fekete csipkés
estélyije, Orsino gróf görög félistenhez
avagy szabálytalan judóshoz illő fehér
„kosztümje", Viola és Sebastian rene-
szánszba oltott modern öltözéke mellett
Böffen és Keszeg talán néhai vándorko-
médiásoktól örökölte szedett-vedett hol

miját; Feste, a bolond pedig testre simuló
trikójában, hatalmas köpönyegével és
fehérre mázolt szomorú-bohóc arcával egy
álombeli cirkusz trapézáról perdülhetett
volna elénk.

Az időhöz és helyhez nem kötődő dísz-
let, a stilizált és - szándékosan - eklektikus
jelmez eleve az általánosság szférájába
emelte a történetet, ezáltal sikerült
elkerülni az aktualizálás vagy egy le-
szűkített átértelmezés buktatóit. (A tá-
volságtartó látványt a hátsó falra nagy
betűkkel felfirkált Malvolio név sem zök-
kentette egy diákcsíny hétköznapiságába,
de nem is magyarázott meg semmit.) Melis
László és Szemző Tibor zenéje is inkább
korhűnek tetsző kellemes-kesernyés
kíséretként szolgálta a játékot.

Az előadás intonációja komor színezetű
és (Jan Kott által ihletett) bonyolult
ösztönvilágú tragikomédiát sejtetett. A
rendező két mottót tűzött a darab elé. A
színpad sötétjéből először egy szamárfejet
ábrázoló festett kép derengett elő -
megidézve a Szentivánéji álom „szex-
metaforikáját" -; majd előtűnt a bohóc
fáradt halálfej-arca, és elrecitálta a máso-
dik felvonás betétdalát: „Gyere hát, te halál
már ..."

Ebből az asszociatív erejű, markáns
indításból keveredett ki a tragikomédia: a
szerelmi bonyodalmak és a mulatságos
közjátékok mélyén különös, nyomasztó
hangulat bujkált.

A Vízkereszt cselekményében szám-tani
precizitással épülnek egymásra a
csereberék és tévedések epizódjai, és - a
matematika fogalomkörében maradva -
megkockáztathatjuk, hogy Shakespeare
kimerítette a főszereplők számához viszo-
nyított lehetséges tévedések maximumát.

Orsino Oliviáért epekedik, aki gyászában
és hozzáférhetetlenségében tetszelegve
visszautasítja őt, ám a fiúruhába bújt
Violába menten beleszeret. Viola-Cesario
viszont Orsinóért hevül - fiúruhában -
hasztalan. Az idétlen Keszeg Andrást
Böffen Tóbiás hergeli fel, hogy
elnyerhetné húga, a szép Olivia kezét, míg
Mária és kompániája egy hamis szerelmes
levélben Malvolióval hiteti el, hogy Olivia
őt szereti. Keszeg András Violával kezdi
párbaját, s a közben be-tévedt
ikertestvérrel, Sebastiannal fejezi be -
csúfosan. Antonio Sebastianért kockáztatja
életét, és Violától kéri számon hűségét és
áldozatát. A bohóc Sebastiant terelgeti
Viola helyett úrnőjéhez; s Olivia -
szerencsére nem Violá-

Vitai András (Orsino) és Varjú Olga (Viola) a nyíregyházi Vízkeresztben



val, hanem - Sebastiannal üti nyélbe gyors
házasságát.

A. jellemekbe és a szituációkba rejtett,
tökéletesen működő belső és külső
csapdák sorra foglyul ejtik a szereplőket,
még Böffen Tóbiást is, aki végül Mária
karjaiban köt ki.

A hézagtalan szerkezetbe a rendező --
jól kimódolt helyzetek révén - be tudott
illeszteni újabb fordulatokat, s ezekből
halványan kirajzolódott lllyriájának képe,
lakóinak természete. Sebastian,
megzavarodva Olivia szenvedélyétől, mely
Viola helyett őreá zúdult, a medence egyik
szélén tépelődik káprázatán, vele szemben
Viola, hasonló szerelem-ittas zavarban,
utánozza testvére gesztusait, majd átvéve
szavait, ő fejezi be a monológot - hiszen a
csalfa víztükör összekeverheti és
megsokszorozhatja a beléhajlók arcát.
Feste, a bölcs játék-mester sem akkor
téved egyedül, amikor Sebastianhoz intézi
a Violának szánt üzenetet, hanem mikor a
Violával való pajkos kergetőzés közben
tapasztalja annak lányos formáit. S akkor
miért ne kavarodhatna össze a darab
végén, a nagy felismerések jelenetében a
fiú- és leánytestvér alakja éppen akkor,
amikor mindenki megleli a maga párját:
Orsino Violát, Olivia Sebastiant?
(Ugyanebben az ötletsorozatban kevésbé
nyert értelmet az a jelenet, amelyben az
Antoniót hurcoló két darabontot a rendező
összeolvasztotta egyetlen Janus-arcú sze-
replővé. A váratlan jelenségen töprengő
néző figyelmét ráadásul elvonja a lé-
nyegesebbről: Antonio keserves csaló-
dásáról.)

E különös játékok fénytörésében végső
soron nem annyira egyetlen alak, vagy egy
fiú és egy leány személye, neme
cserélődik fel, mint inkább az egyéniségek
kontúrja mosódnak össze, feloldva a
hozzájuk kapcsolódó figurák határozottnak
vélt karakterét, s ezáltal viszonylagossá
válnak az érzelmek, indulatok,
szenvedélyek; relatívvá és értelmetlenné
az irányulások és kötődések.

Ezt a konklúziót azonban nem az elő-
adás élményének összessége sugallja,
hanem az utólagos következtetés logikai
szükségszerűsége; s így a rendező egyé-ni
elképzelése jórészt a meglepő ötletek,
poénok szintjén marad. Feltehetően azért,
mert e néhány változtatás kevés ahhoz,
hogy ideája az egész játékot át-ható
centrális erőként uralja és formálja a
történetet és a szereplőket. Ráadásul
néhány helyzet kidolgozatlan, következ-
mények nélkül marad, mint Feste várat-

lan felismerése Violát illetően, amikor is
a dolgok logikája megkövetelné, hogy
azontúl másképp viszonyuljon Violához,
de a többi szereplőhöz is. Másrészt pedig
a képzeletbeli ország nem népe-sült be
olyan szereplőkkel, akik elegendő
könnyedséggel és súllyal hordozták volna
az intellektus feladásának, az érzelmi
céltalanságnak kínzó és tragikomikus
konfliktusát. Vagy éppen személyiségük
karakteresebb vonásai miatt nem tudtak
igazán feloldódni a rendező által
teremtett világban?

Viola és Sebastian, Varjú Olga és Vajda
János a maguk természetes fiatalságát,
ártatlanságát s tapasztalatlanságát
nyújtották. Viola itt fiús bájával, vehe-
menciájával, lányos érzékenységével és
érzelmességével szeretetre méltó tinéd-
zser, akiben azért a női féltékenység és
gyűlölet is felébredt. Kettős szerepét
ügyesen játszotta, nem erőszakolván ma-
gára - lényétől idegen - allűröket.
Egyszerre tudta érzékeltetni a váratlanul
feltámadt szerelmet, az Oliviától való ide-
genkedést és a féltékenységet. Vitai And-
rás megjelenésében ideális herceg volt,

kellőképpen nagyvonalú és melankolikus.
Olivia szerepében Hartmann Teréz
elkényeztetett grófnőként játszadozott
udvarlóival, feltámadt szenvedélyét, csa-
lódásait s o képtelen helyzeteket, az egész
körülötte, miatta forgó kavalkádot
felületes könnyedséggel vette tudomásul.
Böffen és Keszeg, Szigeti András és
Schlanger András megjelenésükben az
ideális Zoro-Huru párosnak hatottak.
Schlanger András hórihorgas bugyuta-
ságával, oktondi beképzeltségével, sete-
suta mozgásával nagy derültséget kel-tett.
A fiatal színész a figurateremtés
mesterségbeli ismereteinek birtokában
képes egyénséget plasztikusan formálni,
fizikai adottságait - tudatosan uralva -
irányítani. Olivia komornájaként Petényi
Ilona jólesően képviselte az érzelmek
zűrzavarában a természetességet, nyílt-
ságot és az asszonyi furfangot. Malvolio -
Bárány Frigyes - méltóságteljesen hor-
dozta önmagát puritánul fekete ruhájában,
de feszességét mintha nem merte volna
teljesen föladni, amikor a hamis levél a
titkon vágyott „karriert", a nagy
lehetőségek kapuját tárta föl előtte.

Feste, a bohóc: Holl István (Erdei Katalin felvételei)



Hasonló visszafogottsággal játszotta el
Oliviának a térdszalagban pompázó, aj-
zott kandúrságot. Sötét börtönében vet-
kezte le először nyugalmát, s változott
szánalmas bolonddá, de ebben a jelenet-
ben a fényt és a hangsúlyt -- a fölötte
kötélen himbálózó, bolond-misét celeb-
ráló Topáz lelkész alakjában - a remek
Feste bohóc kapta.

Kissé adós maradt az előadás a vígjátéki
vonal két nagyjelenetével: a pár-baj és a
levélolvasás attrakciójával. Ezek a
jelenetek a commedia dell'arte szellemét
idézik, mert az írott szöveg kanavászát
mindig a színészeknek kell sziporkázó
játékkal kihímezni. Emellett a néző
figyelmét a cselekmény iránya, az ugra-
tások sorozata ellenállhatatlanul tereli -
mind erősödő és gyorsuló dobpergés
gyanánt - a nagy mutatvány felé, hogy a
felcsigázott várakozás tetőpontján be-
következzék a várva várt Produkció.
Végül is egy tisztességes, bár korántsem
lélegzetelállító mutatvány született.

Az előadás nagy érdeme: a tragiko-
média egyensúlyban tartása főként Feste,
a bohóc kiemelésének, szerepértelmezésé-
nek - és Holl István alakításának -
köszönhető. A mindenki szolgája, pénzért
bölcs élceket sziporkázó szórakozta-tója,
a csapdák ismerője, előkészítésük
résztvevője - olykor szenvedő alanya --
fölül- és kívülállóként uralja a színpadot.
A bohóc szövegében ugyanis kiábrándító
igazságok lappanganak, viccei-nek
fonákja a mindenható és megváltó
szerelem hitét gúnyolja ki. Az életöröm-
mel a megváltó halált állítja szembe; s ez
sötét tónusú alaphangként kíséri végig a
darab lírai és bohózati fő-szólamait. Holl
István a „mulattattam, de nem mulattam"

rezignáltságát érzékelteti játékában, s az
előadás végén - Malvolio fenyegetése
helyett - az ő dala zúg félelmetesen a
nézőtéren.

A nyíregyházi Vízkereszt nem tartozik az
érdektelen, konvencionális Shakespeare-
előadások sorába; a felemás megoldás
viszont nem csupán jogos hiányérze-
tünket, hanem biztató várakozásunkat is
felkeltette.

William Shakespeare: Vízkereszt, vagy amit
akartok (nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház)

Fordította: Radnóti Miklós és Rónay
György. Díszlet: Menczel Róbert m. v.
Jelmez: Kónya András f. h. Rendező: Sala-
mon Suba László.

Szereplők: Vitai András, Vajda János,
Gados Béla, Balogh Béla, Katona Zoltán,
Szigeti András, Schlanger András, Bárány
Frigyes, Mátrai Tamás, Holl István,
Hartmann Teréz, Varjú Olga, Petényi
Ilona, Rudas István.

NÁNAY ISTVÁN

Színház a Műegyetemen

A Szkéné Színház - fogalom. Legalábbis
azok körében, akik a színház, a zene és az
előadóművészet területén nyomon
szeretnék kísérni az új kezdeményezé-
seket, kísérleteket, az avantgarde irány-
zatok újabb eredményeit. Nagy sikerek és
bukások színhelye a Budapesti Mű-szaki
Egyetem központi épületében működő
korszerű kisszínház; csak ritkán van
langyos, unalmas, középszerű program.
Regős János művészeti vezető
figyelemmel kíséri a hazai amatőr és hi-
vatásos színházak tevékenységét - szín-
házában gyakran láthatók a kaposvári,
szolnoki, veszprémi, újvidéki s más szín-
házak stúdió- vagy szólóprodukciói - és a
kortárs zene legjobb műhelyeinek
munkáját - itt kapott először nagy nyil-
vánosságot például a 180-as csoport;
helyet ad számos műegyetemi csoport-nak
(például a Pantomim Együttesnek, a
Szkéné Színpadnak, a Tanulmány
Csoportnak); érdekes, a magyar színházi
életben gyakran ismeretlen, de világvi-
szonylatban jelentős együtteseket hív
meg, például a stockholmi Schahrazad
együttest, a brnói Divadlo na Provázkut
vagy a prágai CVOCI-t, hogy csak azok-
ra utaljak, amelyekről a SZÍNHÁZ is
beszámolt; bemutatkozási lehetőséget
biztosít olyan egyszeri művészeti cso-
portosulásoknak, amelyek valami újszerű
előadást, programot akarnak létre-hozni,
például Nádas Péter Temetését Gaál
Erzsébet és Székely B. Miklós játszotta,
Beckett két új jelenete Lábán Katalin
rendezésében részben szolnoki, részben
amatőr színészek előadásában került
színre Magyarországon először; zenés
happeninget tartott a KFT vagy a HBB
együttes stb. A Szkéné Színház szervezi,
és ahogy a szűkös anyagi lehetőségek
engedik, rendezi meg a Magyarországon
egyedülálló nemzetközi mozgás-színházi
találkozókat.

Egy hónap leforgása alatt négy, egy-
mással össze nem hasonlítható, de külön-
külön a maguk nemében rendkívül
érdekes produkciót láttam a Műegyete-
men, e négy előadás képet adhat a Szkéné
színházi programjainak sokszínűségéről.

Faust
Másodszor járt Magyarországon a stock-
holmi Teater Schahrazad. A Szkénében
játszott első előadásukról, a Mejerhold
életét és munkásságát feldolgozó D r .

Dappertottóról a SZÍNHÁZ 1982/11.
számában számoltunk be. Most egy kü-
lönös és lenyűgöző Faust-előadást mu-
tattak be.

A rendező, Wilhelm Carlsson ismert
Faust-feldolgozások (1587-es német nép-
könyv, Marlowe, Goethe, Thomas Mann,
Paul Valery stb.) szövegeiből állította
össze az előadás szövegkönyvét, amely
azonban nem kompilációnak, hanem ön-
álló műnek hat. A darab dramaturgiailag
két részből tevődik össze: magából a
Faust-történetből és e történetet eljátszó
színházi együttesnek a darab színre vitele
közbeni problémáit érzékeltető ke-
rettörténetből. E két réteg sem a szöveg-
könyvben, sem az előadásban nem válik
élesen el egymástól.

Az előadás legmeghökkentőbb meg-
oldása: Faust és Mephistopheles szerepét
nők játsszák, ennek megfelelően Margit
dramaturgiai funkcióját egy férfiszerep
veszi át. Ez a fordított szereposztás az első
pillanatban kétségtelenül szokatlan, ám az
előadás egésze tökéletesen igazolja ezt a
koncepciót, amelynek egyéb-ként
irodalomtörténeti előzménye is van. A
Faust-történet magja olyan középkori
alaplegendára vezethető vissza, amelynek
számtalan variációja terjedt el, köztük
nem csak olyan, amelyben egy férfi köt
szerződést az ördöggel a mindent tudás
reményében, hanem olyan is, amelyben
egy nő. Elég, ha az elmúlt nyáron Szol-
nokon bemutatott Nimwégai Márika csu-

dálatos kalandjai egy kanördöggel című mo-
ralitásra emlékeztetek.

De kultúrhistóriai eredetkutatásnál
sokkal fontosabb az a magyarázat, ami a
darab és az előadás lényegéből adódik a
fordított szereposztásra. A svéd együttes
felfogásában a középkori eredetű Faust-
történet a mai értelmiségiek drámájának
sűrített, modellszerű előképe, vagy
másképpen: a mai értelmiséginek is végig
kell járnia a fausti utat. Az alkotó
értelmiségi - legyen az műszaki vagy mű-
vész, közgazdász vagy tudós - csapda-
helyzetben van: pozíciója, a társadalom-
nak vele szemben támasztott igénye arra
kötelezi, hogy új és új eredményeket
produkáljon, ugyanakkor az adott körül-
mények, a fizikai és lelki kötöttségek, a
középszer uralma lehetetlenné teszi a várt
eredmények megszületését. Ebből a
helyzetből csak különleges esetekben le-


