
Mártával, és a vízben talál rá Margitra
(Ksenija Mišić) is, hogy aztán görkorcso-
lyával hasítsák boldogan, önfeledten az
erre a sportra semmiképpen sem alkalmas
közeget. Hasonlóképpen sorolhatnánk a
tűzzel, a levegővel és a földdel
kapcsolatos színpadi megoldásokat, ötle-
teket, amelyeket mindig a goethei mű
sugall és hitelesít. Pandur nem Goethe
ellenében rendezte a Faustot -- még ha a
két alkotói szándék nem mindenben fedi is
egymást -, hanem a műből bontja ki saját
Faust-értelmezését. Mindezt szuverénül
teszi, kimunkált, tökéletes forma-nyelven,
elképesztő merészséggel. Bőven él vizuális
eszközökkel, a színpadi látvány-teremtés
lehetőségével -egyes hírek szerint a
produkció félmillió nyugatnémet márkába
került -, de a vizualitás nem cél, csak
eszköz, amely sajátos módon illeszkedik
az előadás koncepciójába.

A Faust első részében, amelyben Goe-
the a mindennapi élet epizódjait sorakoz-
tatja fel, az előadás tobzódik a látványban:
fényeffektus, köd, eső, többszintes
színpadkép, szédületes forgatag kapcso-
lódik össze szerves vizuális élménnyé. A
tragédia második része viszont, amely
pedig inkább hordozza Goethe romanti

kus képalkotásának jegyeit, érdekes mó-
don Pandurnál egészen szegényes képet
nyújt, s ebben éppúgy szándékosságot
kell látni, mint az első rész ötletekben
gazdag színpadra fogalmazásában. A tör-
ténet és az előadás fokozatosan közelít
ahhoz a pesszimista világképhez, amellyel
a rendező minden emberi igyekezet
értelmetlenségére kíván figyelmeztetni.

A lényegesen hosszabb első részt
követő szünet után teljesen más szín
padkép fogadja a nézőket. Hatalmas
kőoszlopok zárják, szűkítik le az addig
végtelenül tágasnak tűnő teret. Az
előtérben óriási kőtömb látható, melyen
munkások dolgoznak vésővel,
kalapáccsal. Nyoma sincs a Goethe
elképzelte tágasságnak, de szükség sincs
erre, mert Faust lelkét nem az angyalok
éneke röpíti az ég felé, az üdvözültek
közé. Ehelyett lapátoló munkások tüntetik
el testét a sírként megnyíló kőoszlopba,
amelyen már - mint az a civilizált világban
szokás - ott olvasható a felirat: Faust.
Ahogy az előadás kezdetén a földbe ásott
Faust helyzete, a zárójelenet antik
oszlopsora is emberi civilizációnk
metaforájaként hat: az ember nem
menekülhet el sehová, üzeni az előadás,
még a múltjába sem - csak elpusztulhat.

A zárókép a maribori Faust-koncepció
másik tartópillére (az első természetesen a
kezdőkép volt). A harmadik kulcsjelenet
ívként fogja egybe a kezdő- és a
záróképet: ez Homunculus születése. Az
új ember Pandurnál nem lombikban
születik meg, hanem öntvények
gyártására használatos modellből -
,,módliból", mondaná a szakzsargon. A
színpad előterében álló hatalmas kőtömb
kettéválik, s így lép ki a formából az új
ember: robotot és katonát egyformán
idéző, lélek nélküli csinálmány. Íme,
hangzik Pandur vádja, ezt tudjuk
produkálni mi, emberek, nem csoda, ha
képviselőnk, Faust kőoszlop-sírba kerül.

A nézőnek, hogy szomorúságát némileg
oldja, nem marad más hátra, mint hogy
emlékeznék a romantikusan színes
forgatagra, a csodás látványra, amely
szertelensége, kiismerhetetlensége elle-
nére is vonzóbb annál a jövőnél, amelyet
az előadás modern Homunculusa ígér.

A Faustról aZt tartja a fáma, hogy olvas-
hatatlanságánál csak előadhatatlansága
bizonyosabb. Hogy olvashatatlan-e, azt
döntse el mindenki maga, de hogy nem
előadhatatlan, azt Tomaž Pandur koncep-
ciózus rendezése kétségtelenné teszi.
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A színpadon, mint mutatósan avítt kiállítási
tárgyak, mozdulatlanul láthatók a bábuk.
Végignézhetjük valamennyit. Maguk elé
meredő faarcuk, színes köpenyük,
élettelen mozgatópálcájuk mélyen gyöke-
rező titkokat sejtet. Egy tömbből faragott
bambaságuk, hangsúlyozottan egyszerű
lényük talán túl kedvesen mesebeli. Ro-
mantikusan dekoratívak, szemet gyö-
nyörködtetően tetszetősek ezek a figurák.
Az előadás kezdetén szinte alig észreve-
hetően, lassú komótossággal forogni kezd
a színpad jobb oldalán elhelyezett
földgömb. Az univerzum fokozatosan
megelevenedik. A fehér egyeningben
elénk lépő színészek méregetik a bábukat,
szemeznek velük, átadogatják egymásnak
őket. Mintha most dőlne el, ki melyik
szerepet fogja alakítani. A színészek hoz-

zámérik hús-vér lényüket a finom érzé-
kenységgel kézbe vett flgurához. Mintha
előzetesen megmérkőznének vele,
fölmérik tekintetét, a veséjébe akarnak
látni. A diákos szereplők maguk is
tudásszomjasak, mint Doktor Faust. Azért
veszik kézbe a bábukat, hogy jobban
megismerjék saját magukat, hogy
élettapasztalatot gyűjtsenek az általuk
eljátszott történetből.

Istenként teremtenek a maguk számára
egy világot. Ugyanakkor vásári kikiáltó-
ként, képmutogatóként demonstrálják
számunkra tapasztalataikat. Pajkos élve-
zettel csinnadrattáznak, szolgáltatják a ze-
nét a nézőtér bal szélén elhelyezett kerep-
lőkkel, változatos zajkeltő eszközökkel,
szélgéppel. Ugyanakkor rémülten veszik
észre, hogy a történet függetlenedik aka

ratuktól, mint' ahogy például egy másik
bábszínházi produkcióban, A katona tör-
ténetében látjuk: a figura fittyet hány
mozgatójára. Mefisztofelész utoljára ele-
venedik meg Flaust többszöri hangos hívó
szavára; eddig a többiektől elzárva, vitrin-
börtönében pihent, s most kárörvendően
okos, magabiztosan hideg nevetéssel in-
dul hátborzongató útjára.

Nem Goethe Faustját látjuk. Részletek
ugyan hangzatnak el a műből, de ugyan-
úgy Lenautól, Marlowe-tól és a Spies
nyomán készült népkönyvből is hallunk az
előadásban mondatokat. A cselekmény
két szálon fut. Az egyik Mefisztofelész
szerződése a tudásra szomjas, a szabad-
ságot heroikus, vergődő küzdelemben ke-
reső Fausttal, a másik szál pedig profá-
nabbul harsányabb, komikusan pimasz



vonulat: Paprikajancsinak és az ő mátká-
jának, Rozálnak a története. Faust a világ-
mindenséget, a teljességet ostromolja,
Paprikajancsi pedig a könnyedén megsze-
rezhető örömöket habzsolja, a kiadós la-
komázástól a cuppanósan bizsergető csó-
kig. Faust mereng, töpreng, vívódik, min-
denáron értelmezni szeretné azt, amit át-
él, önmaga kiteljesítéséért küzd. Méltó
partnere a polgári eleganciával pózoló,
fontoskodó méltóságú, de egyszersmind
állatiasan elrajzolt fülekkel ékeskedő,
nagy formátumú pokolbéli lény.

Paprikajancsi csak a gonoszkodóan sze-
leburdi Plutóval egyívású. Mókázó sza-
badszájúsága, Vitéz László-i ellenségpü-
fölései, furfangos bajvívásai, célzatos fél-
rehallásai győztesként emelik ki az elő-
adásból. Földhözragadt életvidámsága, a
mély érzelmek és az átható gondolatok
hiánya megmenekíti a gonosztól. Lepereg
róla minden, mint ahogy vásári bábtest-
vérei, Karagöz, Punch, Hanswurst, Kas-
perl is a közönség ujjongása közepette,
hősködő attrakciósorozatban csapnak
szét élvezettel tőlük nem is olyan nagyon
különböző haragosaik között.

Ennek a vonulatnak a megjelenítése
bábszínpadon viszonylag könnyebb. Hi-
szen majdnem minden gyerekprodukció-
ban van egy ilyen megszeppenten, de
erős akarattal, sok humorral hadakozó
hős, hívják bár Misi mókusnak, Hupikék
Péternek, Szimat kutyának avagy Csipet
manónak. A meditáló, filozofáló hős báb-
színpadra állítása, mint ahogy például a
Csongor és Tünde, valamint A viharadap-
tációja bizonyította, már jóval bonyolul-
tabb. A bábjáték műfaja nehezen tűri a
cselekménytelen prózát. Sok mozgásra
van szükség ahhoz, hogy élővé varázso-
lódjék a holt anyag. A figura egy-egy
magyarázó kézmozdulata, fejbiccentése
nem elég ahhoz, hogy a játék ne váljék
egyhangúan fárasztóvá, hosszadalmasan
unalmassá. Ezért az Állami Bábszínház
legjobb előadásaiban lendületes
látvánnyá formálta a szavak jelentős
részét.

Ezúttal azonban nem ilyen gazdag a
kiállítás. A produkció költsége - nyilván
szükségből - nemigen haladja meg egy
átlagos gyerekelőadás költségvetését.
Balogh Géza rendező, aki egyben a szö-
vegkönyvet is írta, különben is szereti a
mívesen egyszerű megoldásokat. Az ál-
tala színre vitt Szarvaskirálybán például a
maszkos szereplők mozgása csupán né-
hány szépen kidolgozott mozdulatra re-
dukálódott. A play back-technika, a színé-
szi munka erőteljes redukciója a jól for-
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mált mondatok ellenére is lecsökkentette
az előadás hatásfokát. Beckett Jelenet

szöveg nélkül (A. és B. úr) hajlékonyan
kifejező erővel mozgó figurái értelmes
szavak nélkül is élményszerűen filozofál-
tak Balogh Géza színpadán. A nemrég
bemutatott Bűvészinasban és az Állatok
Farsangjában pedig néha már túl könnye-
dén, show-szerűen mozgékony a látvány.
A Doktor Faust esetében viszont sok
múlik a szövegen, amit az egészen más
feladatokhoz szokott színészek igyek-
vően, tehetséges átéltséggel adnak elő.
Profi tudás és amatőr sete-sutaság, lelke-
sültség keveredik az előadásban. A színé-
szek zöme ugyanis fiatal. Többségük csak
gyerekelőadásban játszott. Hiszen a világ-
híres felnőttprodukciók zömét évtizedek
óta ugyanaz a színészcsapat hozta létre
ezen a színházon belül. Most át kell venni
- már jóval régebben kellett volna - a
stafétabotot. Napi több előadásban, tájon
játszott gyermekmesék után viszont ez
nem könnyű. Az együttes komoly munkát
végzett. A színészeken érződik az izgalom-
mal vegyes öröm; a feladat nagyságának
tudata sajátos frissességet kölcsönöz a
bemutatónak. Talán ezért tűrjük pissze-
néstelenül azt, ami ellen máskor tiltako-
zunk, hogy tudniillik a bábuk olykor alig
mozogva merengenek az emberi létkér-

désekről. Az általam látott szereposztás-
ban Felszeghy Tibor szép orgánumú,
tiszta beszédű, megfontoltan is lázas
Faust. Bodnár Zoltán bábuja minden apró
gesztusát finoman kidolgozó, gyakran el-
bizonytalanodva is erélyes Mefisztofe-
lész. Kis Sándor (Paprikajancsi) és Rusz
Judit (a mátkája) bumfordian és szeretet-
reméltóan hancúrozik. Valamennyi szí-
nész megérdemelten és a megszokottnál
jóval mohóbb örömmel szívja magába a
tapsokat.

Balogh Géza áttekinthetően világos,
ízesen élvezetes szöveget írt egykori vá-
sári bábjátékok nyomán. Rendezése át-
gondolt, pontos, de nem igazán átütően
eredeti. Ambrus Imre tervei szemet gyö-
nyörködtetően mutatósak, profik, ám azt
a karakteresen utánozhatatlan bábos
pluszt, ami például A fából faragott király-
fiban, a Petruskában vagy akár az Ambrus
Imre tervezte, óz, a nagy varázslóban
feltűnt, itt nem éreztem.

A nemzetközi hírű Állami Bábszínház -
amellett, hogy színvonalasan látja el min-
dennapi feladatait - hosszú ideje nem
produkált rangjának megfelelő súlyú, iga-
zán fontos előadást. Gyakran még mindig
több évtizeddel ezelőtt készült produkciói
kelendőek a világban. A Terülj, terülj,
asztalkám és a Rámájana egyértelmű ku-
darca után a Pán Péter, a Játékok, zenére

és a Doktor Faust előadása remélhetően
mára lábadozás jelei.


