
FAUST-VARIÁCIÓK

Vannak véletlen egybeesések, olyan sze-
rencsés esetek, amikor egy-egy drámát
egy időben több társulat is bemutat.
Ilyenkor magától értetődően adódik az
alkalom, hogy ezeket az előadásokat a
kritikusok összevessék, s az összehason-

líthatatlanok összehasonlításából
messzemeriő következtetéseket vonjanak
le.

Ezúttal szintén egy véletlen egybeesés-
nek lehettünk tanúi, de összehasonlítá-
sukra nem vállalkozunk. A Faust-téma
egyszerre három művészt és színházat is

foglalkoztatott s az eredmény: a téma
három teljesen eltérő megközelítése. Mi
közreadjuk a kritikusok benyomásait
Giorgio Strehler, a maribori színház és az
Állami Bábszínház Faust-interpretációjá-
ról.

K OL T AI TAMÁS

FAUST-PUZZLE
STREHLER GOETHÉT RENDEZ

A színházi vállalkozások manapság egyre
inkább rövid távúak és üzleti jellegűek. Az
örökkévalóságnak csak az dolgozik, aki
megengedheti magának. Giorgio Strehler
a kivételezettek egyike. Van életműve,
tekintélye, színháza és pénze. Úgy látszik,
ideje is. Új vállalkozása merőben idealisz-
tikus és esztétika központú. A Faustot
kutatja, Johann Wolfgang Goethe drabális
drámáját. Ő maga használja a kutatás szót
- ennél pontosabb nem is lehetne. A
munkát 1989-ben kezdte el, és egyes
értesülések szerint 1993-ra készül befejez-
ni. Körüljárja, kóstolgatja a hatalmas mű-
vet. Időnként közzéteszi kutatásainak
eredményét. Nézőket is meghív a de-
monstrációhoz új Stúdió Színházába,
amely Milánóban, az épülő Piccolo Teatro
tőszomszédságában működik. Az eddig
nyilvánosság elé tárt előadás címe Faust,

alcíme Fragmentumok az első részből.
A helyszín önmagában is attrakció. A

Teatro Studio belülről inkább hasonlít
hengermalomra vagy csillagvizsgálóra,
mint színházra. A nyers téglával burkolt,
henger alakú építmény a magasba szökik;
fönt szerpentinszerűen kanyargó díszítés
zárja le. A falak mentén háromemeletnyi,
körbefutó nézőtéri erkély, de mindegyiken
csak egyetlen sor. A földszinti nézőtér
félkaréját arénaként képezték ki; itt is csak
öt sorban ül a közönség támlátlan, kipár-
názott fapadon. A játéktér a „maradék"
rész, vagyis maga a hatalmas, gyalult
deszkapadlóval burkolt földszint, amely-
nek átellenes végét függöny zárja le, s
mögötte újabb jókora színpad nyílik. Az
egészet nagyjából elképzelhetjük, ha ma-
gunk el idézzük a budapesti Operaház
nézőterének struktúráját, amelyből kivették
a széksorokat, hogy a földszintet játék-
térnek használják, a nézők pedig a föld-

szinti páholyokat és zártszékeket, illetve az
emeleti páholyok első sorát foglalják el.

Maga a produkció leginkább teátrális
szeánsznak nevezhető, amelyen megidé-
zik a Mester -Goethe? Strehler? - szelle-
mét. A középpontban mindenesetre az
Ősz Mágus, az Európának és az Európa
Színháznak dolgozó Giorgio Strehler áll. Ő
fordította olaszra a darabot, övé az eszmei
koncepció, ő rendezte az előadást, és ő
játssza Faust szerepét. Végleges el-
képzelésére egyelőre csak következtetni
lehet. Az elkészült részek kirakós puzzle-
játékra hasonlítanak. Strehler bizonyos
jeleneteket teljes teátrális apparátussal
megrendez, másokat fölolvasóállványok
előtt jelzésszérű recitálással interpretál,
megint másokat egyszerűen kihagy. Mar-
gitnak az első találkozás néhány pillanatán
kívül egyetlen közös jelenete sincs
Fausttal, megjelenése egy rövid templomi
mozzanatra és az előadást záró, hosszú
tömlöcmonológra redukálódik. Kimarad az
Auerbach-pince, a Boszorkányszombat (a
Boszorkánykonyha nem!), a Kert és a
legtöbb utcai kép. Szerepel viszont az
előadásban Faust és Mefisztó első nagy
dialógusa, illetve a Wagnerral és a Diákkal
folytatott párbeszéd, de nem szcenírozott,
hanem a már említett recitált formában.
Mindebből le-vonható a következtetés,
hogy Strehler a munka első fázisában a fő
figurákra, mindenekelőtt aZok belső
fölépítésére koncentrál.

A színházi apparátussal kidolgozott ré-
szeket viszont nem kapkodja el; legtöbbjük
a rendező megszokott vizuális parádéjával
tündököl. Az Égi prológus betölti a
rendelkezésre álló teljes teret. A fölhúzott
függöny mögötti színpadon a szférák -
Fiorenzo Carpi - zenéjére sugaras pász-,

Faust: Giorgio Strehler



mákban, áttetsző felhők ködében lassú
mozgással forog körbe-körbe a három
arkangyal. A kép éterikus és filmszerű. A
szöveg vontatott, lekottázható énekbe-
szédként hat. Az Ur hangja nem menny-
dörög, hanem lágy, költői harmóniában
zeng Strehler nevezetes színésze, a Nagy
Öreg, Tino Carraro tolmácsolásában. Me-
fisztó helyzete a legkülönösebb. Sötétben
fortyogó, párába burkolt vízből sejlik elő,
amely a hatalmas földszinti „előszínpad"
legelején, néhány másodperc alatt meg-
nyíló süllyesztőben kavarog. A látvány
frivol gondolatokat kelt: az Ördög mintha
privát fürdőmedencéjében úszkálva tár-
salogna az Úrral. Csakugyan úszkál, még
fürdősapka is van a fején. Később kiderül,
hogy a szerepet játszó Franco Graziosi tar
koponyáját láttuk elővillanni a sejtelmes
homályból.

Faust első monológja teátrális gesztu-
sokkal fölépített lírai tiráda. Strehler fe-
kete pulóvert és pantallót, fölöttük talár-
szerű, bő, fekete köpenyt visel. Hófehér,
hullámos haját kétoldalt dúsan, „művé-
sziesen" hordja, ami kiemeli finoman
metszett, arisztokratikus vonásait. Moz-
dulatai lágyak, kiszámítottságukban is ter-
mészetesek, hangja kicsit száraz, tónusa
nem igazán meleg, de szövegmondása az
olasz nyelvnek megfelelően merő dalla-
mosság. Úgy mondja a verset, mint prózai
operát; érzelmesen, szenvedélyesen, de
nem patetikusan. Hangsúlyai nem ar-
chaizálnak, inkább a gondolat megszüle-
tésének pillanatnyi ihletét közvetítik. A
figura semmiképpen sem a „Fausttá
lényegülés" csodája; inkább a csaknem
hetvenéves Strehlert csodáljuk, mint a
goethei klasszikust. A nárcizmustól sem
mentes one-man-show mindenesetre stí-
lust ad az előadásnak.

A Föld Szelleme hatalmas, Krisztus-
szerű vetített arc, amelynek darabjai kü-
lön-külön élnek, a szája is mozog, bár
nincs szinkronban az elhangzó szöveggel.

A Városkapu előtti jelenetet Strehler
színpadszerűen kidolgozta. Újra beját-
szatja a teljes teret, a parasztok tompa
pasztellszínekbe öltözött csoportjai válto-
zatos koreográfia szerint mozognak. Kato-
nák jönnek pattogó indulózenére, fölfej-
lődnek, dalra zendítenek. Tenyeres-talpas
paraszttánc kezdődik, mintha egy Brueg-
hel-festmény elevenedne meg. A kép
időnként sziluettekbe merevedik, hogy
Faust elmondhassa rövid monológjait. A
pudli egyre szűkülő körökben kerengő
fénypászma, de amikor a szöveg utalása
szerint Faust eldobja a botját, anélkül

Mefisztó: Franco Graziosi (háttal: Strehler)

hogy koppanást hallottunk volna, a szín-
padon kívüli sötétből - a közönség derült-
ségére - egy élő kutya jelenik meg, szájá-
ban a visszahozott sétapálcával.
A Faust-Mefisztó-dialógusban a japán
színházból ismert „láthatatlan", éjszín ru-
hás, csuklyát viselő fekete emberek hoz-
zák-viszik hangtalanul a szöveget tartó
kottaállványokat. Graziosi impozánsan
fest teljes életnagyságban; magas és szi-
kár, hangja érces és mélyen zengő, tar
koponyája intellektust sugároz. Kissé fél-
oldalasan állnak egymással szemben, la-
zán érintve a pultot vagy könnyed mozdu-
lattal forgatva a papírlapokat anélkül,
hogy túlságosan beléjük merülnének.
Reflektor von fénykört köréjük, kihasítva
alakjukat a sötétből. Játékuk átmenet a
szövegmondás és a -megjelenítés között:
egyszerre értelmezik és recitálják a mon-
datokat. Időnként fölnyalábolják a map-
pát, és széles ívben megkerülve egymást,
helyet cserélnek.

Nagyjából hasonló módon zajlik le a

Wagnerral való találkozás; a tanítványt
játszó Gianfranco Mauri magas, sovány,
szemüveges öregember, ugyancsak fe-
kete pulóverben és nadrágban; leginkább
egy nyugdíjas tisztviselőhöz hasonlít.

Amikor idáig jutunk az előadásban, már
világos, hogy Strehler, legalábbis egyelő-
re, vajmi keveset törődik a Faust transz-
cendens elemeivel, szellemalakokkal és
varázslatokkal, mágiákkal és természetfö-
lötti csodákkal. A Boszorkánykonyha kö-
zönséges rockkoncert, amelynek Me-
fisztó a rendezője („rendezői székére" rá
is van írva a neve). A Rock Mamma Cats
nevű zenekar és a rockerek villózó fény-
ben vonaglanak- „mint az életben". Sem a
gondolat, sem a megvalósítás nem iga-
zán eredeti, bár a szólót éneklő Boszor-
kány, a fekete Dorothy Fisher jól csinálja a
dolgát.

A szerződéskötés aktusát véres foltok
jelzik a világításban, amelyek ráterülnek a
padlóra vetített, többszörös életnagyságú
festői aktra - a látomás szerint Mefisztó
kétségkívül pallérozott képzőművészeti
ízlésről tesz tanúbizonyságot. A megfiata-



lítás után Strehler harisnyanadrágot, zekét
és kardot visel, de a következő utca-
képben, Margittal való találkozásakor
mindvégig úgy világítják, hogy csupán
árnyképét látjuk. S az idős Mester formás
sziluettje, némi jóindulattal, akár egy fia-
talemberé is lehetne... Később már nincs
jelentősége az életkornak, annál kevésbé,
mivel egyelőre kimaradnak a Margit-jele-
netek. A fehér inges, köpenyét vállára
terítő Strehler-Faust a továbbiakban nem a
vehemens suhancot jeleníti meg - min-den
Faust-előadás paradoxona, hogy a
megifjodott tudósnak nem maszkkal, ha-
nem belső habitusával kell elhitetnie azo-
nosságát öreg-önmagával, de a különbö-
zőségét is - , hanem a fausti princípiumot,
a mohó életvágyat, ami kortalan.

A Margitot játszó Giulia Lazzarini inkább
csúnya, mint szép - festetlen és fésületlen
-, viszont hallatlanul impulzív színésznő.
Két jelenete közül az egyik meglehetősen
rövid. A dómbeli pillanat-ról van szó; a
színésznő épp csak áttámolyog a
hatalmas, üres színen. A szcenikai
megvalósítás egyike Strehler egyszerű
eszközökkel kivitelezett, hatásos effektu-
sainak. Az üres teret rézsút szóródó pász-
mák világítják meg: képzeletbeli gótikus
templomablakok fénye és árnyéka vetül a
padlóra. Lazzarini gazdaságosan kimun-
kált koreográfiát ír le az eksztatikussá fo-
kozódó passzusok szenvedélyes megér-
zékítése közben.

Az utolsó nagy monológot ő is kottaáll-
vány előtt mondja. Nem ragad bele a
szövegbe - amit csinál, nem fölolvasó-
színpadi teljesítmény, hanem prózai ária, a
fölfokozott teatralitás kivételes
teljesítménye; alig láttam még hasonlót.
Lazzarini „énekbeszéde" a fojtott
suttogástól a melodikai dallamformálásig
terjed. Őszinte szenvedélye merőben
színházias, gesztikusan fölépített, mintha
tükör előtt próbált volna ki minden
mozdulatot; csupa artisztikum, mégis
természetes. A szöveg valószínűleg
kompiláció - így, egyetlen tömbben nem
található a F a u s t első részének végén -, a
rendkívül lassú tempóban előadott
húszperces monológ olyan, mint egy
kitartó munkával elkészített
ötvösművészeti remek: finom díszítésekkel
cizellált, tudatosan eltervezett és művészi
tökéllyel kivitelezett mintadarab.

Fogalmam sincs, milyen lesz Strehler
F a u s t j a , ha elkészül. Azt sem tudom, hogy
most, ebben a munkafázisban milyen.
Egyelőre annyi látszik belőle, hogy a Mes-
ter közös szobrot készül állítani Goethé-
nek és önmagának.

Lenyűgöző és egyszersmind letaglózó
színház a mariboriak Fa u s t j a a fiatal To-
maž Pandur (1963) rendezésében. Lenyű-
göző, mert egy kis színház, amely évekig
súlyos belső gondokkal, egyebek között
igazgatóválsággal, küzdött, ötórás, cso-
dálatosan megszervezett, hibátlanul mű-
ködő színpadi látványszínházat teremtett a
monumentális Goethe-mű mindkét ré-
széből. A vállalkozás azonban semmikép-
pen sem a bátorságáért dicsérhető első-
sorban. Minden színpadi megoldást, be-
állítást, a legapróbbaktól a teljes képet
kitöltőkig nagyfokú alkotói tudatosság hat
át, és fog szerves egészbe. Ugyanakkor le
is taglózó az előadás, mert kicsengése a
legvégletesebben pesszimista; az ele-
mentáris mozgáskényszertől az elkerül-
hetetlen mozdulatlanságig jut. Tudjuk, az
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ember Iétszükségletei közé tartozik, hogy
ne egy helyben élje le az életét, hanem
örökös mozgásban legyen, hiszen a moz-
gás a tudásszerzés, a tapasztalás egyik
lehetősége és 'egyszersmind a szabadság
birtoklásának, élvezésének a bizonyítéka.
Goethe Faustja, akárcsak Madách Ádám-
ja, éppen az örök nyugtalanság, a teret és
időt legyőzni akaró ember jelképe, a vá-
gyé, amely a lehetetlent is megkísérti.
Ezzel szemben a maribori előadás vége, a
hős szoborrá merevülése a teljes kudar-
cot, a legcsúfosabb vereséget, minden
igyekezet, minden vágy hiábavalóságát
példázza.

„Olvasatom" szerint erről szól a mari-
bori színház Faustja, úgy, ahogy három,
számomra az előadás gerincét alkotó jele-
net alapján élményemmé vált.

A drámában Faust azért kétségbeesett

GEROLD LÁSZLÓ

VILÁGDRÁMA -VILÁGSZÍNHÁZ
GOETHE FAUSTJA MARIBORBAN

„A Faustról beszélni annyi, minta világ teremtéséről. Megteremteni színpadi formáját
szintén egy kis világteremtés." Kosztolányi Dezső


