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lök a Madách Színház nézőterén, és bá-
mulom egy férfialak sziluettjét, amint kör-
zővel körberajzolja halántékát, majd főbe
lövi magát a körző szárával. Egyelőre még
nem tudok semmit sem a darabról, sem az

előadásból, azzal azonban máris tisztában va-
gyok, hogy itt minden magától értetődően egy-
szerű, mégis többértelműen bizonytalan. Még
csak azt sem tudom eldönteni, hogy a nézőtér
melyik részén ülök: énem egyik fele a huszadik
sor kietlen messzeségéből figyeli az előadást, és
látja azt egyetlen, térben és időben összefüggő
képzőművészeti alkotásnak, amelyben a részle-
tek óhatatlanul elmosódnak; énem másik fele a
második sorból, egy valószínűtlenül széles nyak-
szirt mögül kandikál a színpadra, ahol világosan
látja a színészek arckifejezését, a kellékek mű-
ködését, s mindenekelőtt fegyelmezett és pon-
tos munkafolyamatot lát. Az egyszerűség ked-
véért hadd mondjam úgy, hogy bal szemmel a
huszadik sorból, jobb szemmel a második sorból
néztem Wilson rendezését.

Bal szemmel csakugyan sziluettnek láttam a
körzős férfit. A színpad egy vaksötét (vakítóan
fekete) téglalap volt, amelynek jobb szélét egy
vakítóan fehér, keskeny álló téglalap tagolta, s ez
előtt mozgott az ugyancsak fekete, körzős árny-
kép. Aztán toppantott a fekete papírból kivágott
árnyék a fehér izzásból kivágott téglalap előtt, s
noha nyilvánvalóan a semmit érintette meg, azt
mégiscsak meg kellett érintenie, mert csöröm-
pölés hallatszott, egy összezúzott villanykörte
csörömpölése. Majd ajtónyikorgás hallatszott:
lassan becsukódott a fehérség, és a színpad

egyenletes betöltésével a feketeség is kioltotta
önmagát.

Jobb szemmel nézve érzékelhető volta körzőt
tartó férfi testi jelenléte; látszott, ahogyan
szóródik a fény a kissé poros színpadi
levegőben, látszott, illetve kilátszott a műszak
szorgoskodása, s mindez sokrétűen tagolt
térben zajlott, amely-nek erővonalai már az első
tíz percben kirajzolódtak.

A jobb szem és a bal szem által közvetített két-
féle látvány, a sík és a tér, az időbe komponált
fénycsoda és a színészi gesztusok összevetése
alapján nagyjából elmondható, miről szól az elő-
adás. Szerintem a feloldódásról szól. Arról, hogy
a mozdulatok feloldódnak a színekben, a színek
(fehér, fekete, vörös, szürkésbarna, halványkék
és egyszer, talán tíz másodpercig, zöldessárga)
feloldódnak a fényben. A beszédaktusok felol-
dódnak a fonémák hullámzásában, a Faust sze-
mélyéhez kötődő eszmetörténeti hagyomány
feloldódik a groteszk beszédaktusokban. A szín-
házi szakralitás, amelynek emlékeztetőit a ren-
dező és a színészek minden jelenetben elhelye-
zik, feloldódik a koreografált humorban; az elő-
adás zenei megkomponáltsága (amely nem áll
ellentétben a látvány elsődlegességével) felol-
dódik az operaparódiában; és ha nézőként ko-
molyan vesszük Goethe állítását, miszerint min-
den létező csupán hasonlat, akkor
észrevesszük, hogy emberek és tárgyak
színpadi létezése, miközben új meg új
impulzusok által folyamatosan újrateremtődik,
folyamatosan fel is oldódik egyetlen hatalmas,
nehezen megfejthető és nehezen
megfogalmazható színpadi metaforában.

Szerintem tehát erről szól az előadás; ahhoz
azonban, hogy állításomat érvekkel alá tudjam
támasztani, nem kerülhető meg az a kérdés,

hogy miről szól a darab, Gertrude Stein műve.
Nos, jobb szemmel nézve és jobb füllel hallva
nem szól semmiről. Illetve az előadás tekinteté-
ben - e síkba transzponált, Chiricót és sziluette-
ket idéző tekintetben - nagyjából mindegy, mi-
ről szól, és egyátalán szól-e bármiről. Ha szól,
akkor mondjuk, arról szól, hogy mennyire szo-
morú dolog, hogy a fény beleütközik a testekbe,
megvilágítja őket, foglyul esik a felületükön, és
nem haladhat tovább. Meg arról szól, hogy mi-
lyen kiábrándító, hogy a hang beleütközik az em-
beri fülbe, és nem esik foglyul, hanem továbbha-
lad. Viszont milyen vicces, hogy az angol nyelv-
nek még a végsőkig csupaszított, legprimitívebb
rétegében is ezernyi pompás szójáték, elmés rím
és lelemény adódik. Még Faustus doktor kutyája
is azt mondja vakkantás helyett, hogy „thank
you". (Apró, szürke zakós, szürke arcú lány
játssza
a Kutyát, nagyokat harap a levegőbe és a
nadrágokba.) Az előadás nyelve angol, a színé-
szek németek. Van egy kis kontinentális akcen-
tusuk. Jobb füllel hallva az az érzésem, hogy
nemis értik, mit beszélnek. Nem azért, mert nem
tudnak angolul, nyilván tudnak, hanem azért,
mert túl vannak a köznapi tapasztalatok sze-
mantikáján, s a szavak hangteste fontosabb
számukra, minta szótári jelentése. Az is lehet,
hogy a mondatoknak van egy titkos, csak a
társulat által ismert mondanivalója is (például a
Leave me alone-ária első mondata Faust
szájában nem azt jelenti, hogy „hagyjatok
békén", hanem talán azt, hogy „szeretnék minél
inkább hasonlítani az ördöghöz, akiről sajnos
nem tudom, hogy kicsoda"); ez esetben persze
bármiféle fordítás meg-oldhatatlan feladat lett
volna.

Bal szemmel nézve és bal füllel hallgatva ter-
mészetesen világos, jól követhető cselekménye
van a darabnak; ezt a Színház márciusi számá-
ban Szilágyi Mária szépen összefoglalta: „Stein
Faustja Edison alakjával rokonítható; az elektro-
mos fény feltalálójaként lép fel. (...) Csalódott,
mert az elektromos fény senkit sem érdekel. Még
saját, roppantul udvarias kutyája is hálálkodik,
valahányszor a fény kialszik, mert sötétben sze-
reti megugatni a Holdat. Faustra csak mint cso-
dadoktorra van igény. Meggyógyítja Margitot,
akit kígyó mart meg. Margitnak egyébként kettős
neve van, egy mitológiai és egy hétköznapi:
HeIena Annabel és Marguerita Ida." A történet
végét egy másik forrás, az előadás szórólapja a
következőképpen idézi fel: „Mefisztó
megmondja, mi az előfeltétele annak, hogy
Faustus pokolra szálljon: Faustusnak bűnt kell
elkövetnie, valakit vagy valamit meg kell ölnie.
Faustus a kígyó segítségével megöli a kisfiút [a
Kutya játszópajtás á t - M. L.] és a Kutyát.
Mefisztó (...) megfiatalít-ja [Faustust], hogy az
magával vihesse Margarétát a pokolba.
Margaréta azonban visszautasítja a doktort,
mondván, ő csak az idős doktor Faustust
ismeri. (...) Mefisztó megparancsolja

Ü

Jelenet Wilson rendezéséből
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Faustusnak, szálljon pokolra. Faustus a sötétbe
vész..."

Ám akár bal, akár jobb szemmel nézzük: ez
csak (csak?) a darab, a nagyhírű Stein asszony
irodalmi alkotása, amely Wilson rendezésének
és a színészek játékának csupán kiindulópontja
volt; az előadásban egészen biztosan nem az
történik, mint ami a darab tartalmi összefoglalá-
sából, vagy akár teljes szövegéből kihámozható.
A színpadon másféle dolgok történnek.

Például az, hogy hajnalodik. Ez egy olyan elő-
adás, amely végighajnalodja magát. Kilencven-
perces, szélesvásznú pirkadat, kivéve a fehér-
ség és a feketeség másodperceit, és azt a pilla-
natot, amikor Faustustól megkérdik: „Who are
you?" Mire válaszként epeömlést kap a háttér.

Meg az történik, hogy leereszkedik néhány
neoncső, és emberi lények csoportjai nagyon
lassan és nagyon izgalmasan keresztülmennek a
színpadon balról jobbra, miközben az ördög (az
egyik ördög, mert kettő is van) lassan és iz-
galmasan leereszkedik közéjük.

Valaki megpróbál kimenni egy ajtón, és be-
csapódik egy aknagránát (csak a hangja, mint a
villanykörte esetében). Másvalaki, a másik ör-
dög, minduntalan nekimegy egy képzeletbeli aj-
tónak az ő valóságos fejével, ilyenkor égszaka-
dás, földindulás (csak a hangja). Valaki mond
egy rosszul hangzó mondatot, másvalaki, tőle
másfél méterre, meglendíti kezét, és elcsattan a
pofon a levegőben (csak a hangja).

A szereplők szövegszerű fogalma és szám-
szerű jelenléte inkongruenssé válik (hogy ilyen
szépen mondjam), ez is megtörténik. Doktor Fa-
ustus szerepét három fiatal férfi játssza. Vi-
szonyban vannak egymással, egyikük láthatóan
dominál. Egy tulajdonság nélküli, kiüresedett
személy, amint háromszoros ürességéből épít

Doctor Faustus Lights the Lights

színpadi egységet. (Szentháromság-travesz-
tia?) A „margitság" is három személyből áll: két-
szer két női névre (Marguerita Ida és Helena An-
nabel) jut három színésznő: három különböző
testalkatú és arcú fiatal lány, akik az előadás
döntő pillanataiban egészen egybevágóan mo-
zognak, meghökkentően azonos tekintettel. Ez
az igen erős. mégis tűnékeny hasonlóság az
erős, egynemű színek és a halálpontos fényvál-
tások közepette Chirico vagy Magritte kompozí-
cióit idézte. És itt, azt hiszem, nem egyszerűen a
szerep variációiról van szó, hanem inkább arról,
hogy a szerepmegvalósítás megsokszorozódá-
sa egyszerre fölerősíti és kioltja a máskülönben
pont- és véglényszerű kétlábú tollatlanokat. Wil-
son színpadán az individuum, úgy látszik, na-
gyon is dividuum. Ez is megtörténik.

Meg az történik, hogy Faustus panaszolkodá-
sa közben hirtelen felcikázik a vörös ördög vala-
hol a magasban (csak jobb szemmel nézve, kö-
zelről vesszük észre, hogy egy oszlopféleségen
áll, amelyről villámgyorsan felpöndörödik egy kis
fekete függöny, s abban a pillanatban kigyúl egy
vörös fénysugár, amely csak az ördög alakját vi-
lágítja meg); az asztalból pedig, amelyre Faus-
tus könyökölt, egyszeriben csak ravatal lesz,
amelyen a fekete ördög fekszik kiterítve, noha -
még ez is történik - esze ágában sincs meghal-
ni, mert felugrik, táncolni kezd, és Faustust
elirányítja a pokolba.

Meg az, hogy jön egy úgynevezett „falusi
asszonyság", kezében sarlóval (valójában két
és fél méter magas férfi, hófehér
abroncsszoknyában, alul koturnusz, felül
Szaturnusz), és baljós hangon kijelenti
(kiénekli), hogy ő nem a Hold.

És miközben előrejön, le kell hajolnia, mert csak
így fér át Faustus lámpái alatt; a színpadi hori-
zonton az ő teste mégiscsak égi test.

Meg az, hogy a gyógyítási jelenetben jön há-
rom halottkém (vagy kórboncnok?) citromsárga,
csuklyás köpenyben; fázósan összebújva fütyö-
résznek és makognak; amikor Faustus közli,
hogy a négy nevet viselő három nő meggyógyult,
a két szélső kórboncnok kitáncol, a középső ott
marad, és önfeledten fütyörészik, mígnem ész-
reveszi magát (magányát), és mint egy sarokba
szorított állat, úgy ugrik fel.

És még mesélhetnék dolgokról, amelyek je-
lenléte megtörténik a színpadon. Egy szájba vilá-
gító mikrofonról (amikor hátradobják, csö-
römpöl). Egy pisztollyal közelről agyonlőtt
marionettfiguráról (tragikus összeroskadás,
fagolyók és fakockák). A viperáról, amely
rátekeredik az egyik nő karjára (szövettel
bevont kábeldarab, ék alakú fejjel). A
szögletesen zsugorodó fehér(s)égről, amely
Faustus pokolraszállását jelzi. A revüszerű
elemekről és Hans Peter Kuhn zenéjéről, amely
Wilson szándékai szerint „hat-hat a szöveg
ellen, de soha nem nyomhatja el, nem válhat a
szöveg konkurensévé" (lásd a Világszínház idei
tavaszi számának Wilson-blokkját).

A nézőtér hátsó soraiból a produkció zenei
megkomponáltsága válik hangsúlyossá, az első
sorokból a geometriai megszerkesztettség a
szembeötlő. Figyelemre méltók a hármas cso-
portozatokból összeálló személyiségvonalak,
ezekből éppen három van: a három Faustus, a
három Margaréta és a három halottkém. E hár-
masságok vagy szorosan egybekapcsolódnak,
vagy egyenes vonalban állnak fel, amely vonal
többnyire átlósan metszi (és ezáltal perspektivi-
kusan kitágítja) a színpadot. A hármasságokkal
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két páros áll szemben: a két ördög, valamint a
Kisfiú és a Kutya. Az ördög esetében nyilvánvaló
a duális princípium: a fekete ördög testesíti meg
a Bűnt és a Gonoszt, míg a vörös ördög elmés
tréfacsináló, afféle krampusz; természetes,
hogy az ő jelenlétét érezzük erősebbnek és az ő
szerepét hálásabbnak. A Kutya és a Kisfiú in-
kább kiegészítik egymást: két félbemaradt,
csonka lény egymásrautaltságát játsszák el. Vé-
gül vannak egyedüli figurák is, éppen három (há-
romszoros magány): a „falusi asszonyság", a
Tengerentúli Férfi és Vipera úr; ez utóbbi két
szereplő felbukkanása cselekményszinten
éppoly indokolatlan, amilyen nehezen
magyarázható Stein darabjának egész
bonyolódása - viszont a színpad erőterében e
két férfialak nélkül nyilvánvalóan felborulna a
megszólalások egyensúlya.

Ennek az egyensúlynak megteremtése és fo-
lyamatos fenntartása, talán ez Wilson legna-
gyobb erőssége; én ezt legalábbis többnek ér-
zem a legkiválóbb ötleteknél, sőt a látvány és a
gesztusok iránti csakugyan páratlan fogékony-
ságnál is. Ezért e hatássorozatra építő előadást
nemcsak hatásosnak, hanem nagyhatásúnak is
tartom, függetlenül attól, hogy (mint egy igen
okos ember mondta a színház előterében) a

Doctor Faustus csupán ujjgyakorlatnak számít
Wilson rendezői életművében, nem is említhető
együtt a legendássá vált nagy rendezésekkel. Én
ezt nem tudom megítélni, a szóban forgó rende-

zéseket - A süketnéma pillantásától a Hamlet-

masináig és az Orlandóig - nem láttam. Viszont
meg tudom ítélni a Faustus-előadás helyi érté-
két, akár a vendégjáték helyére, akár a színpad-
ra mint színhelyre gondolunk.

Van az előadásnak egy kevéssé feltűnő, még-
is különlegesen sűrített pillanata. A három szí-
nésznő felkeresi az egyik (a legfőbb) Faustust, li-
basorban állnak a háttér előtt, és előadják há-
romfelé osztott mondókájukat. A leghátsó szí-
nésznő az előtte álló társnője kontyába beszélt
bele, mint valami testhezálló mikrofonba (és a
közönség nevetett). De ha csak egy pillanatig is
komolyan vesszük, hogy a három nőalak egy és
ugyanazon személy, akkor ez a punktuális ötlet
messze túlmutat önmagán: talán azt van hivatva
kifejezni, hogy a személyiség három arca közül
az egyik, az utolsó mindig önmagába beszél be-
le. (Csak emlékeztetőül: a régiek Hekatét, az éj-
szaka és a halál istennőjét ábrázolták háromfelé
forduló hármasszoborként; aligha feledhetjük,

Ott ült középen. Valahol a tizedik sor tájé-kán.
Végignézte az előadást, aztán még a taps
előtt, a sötétben kisietett. Bob Wilson. Magas,
mosolygós amerikai. Texasi. Egy ideje már
Európában él, legalábbis itt dolgozik. És
mindig dolgozik. Délelőtt még Münchenben
próbált. Aztán átrepült Pestre, a körút-ra, a
Madáchba. Ott mostanában csodákat lehet látni.
Emlékszünk még a Gaudeamusra? Most meg a
berlini Hebbel Theater.

hogy a Doctor Faustus, minden bohóciassága

ellenére, mégiscsak egy mítosz rekonstrukció-

ja.) Ezért aztán: lehetséges, hogy a Doctor

Faustus minden pillanata külön-külön ki van

számítva, hogy nemcsak a hibátlanul működő

világítást vezérli számítógépes program, hanem

a hibátlanul működő színészek is oly szigorral

vannak idomítva, hogy az már programozással ér

fel (különben ez nem így van: a színészek azt

mesélték, és nincs okom kételkedni benne,

hogy a próbák jó hangulatúak és oldottak

voltak), mindez lehetséges - az előadás

lényeges pillanatai azonban olyan

mélységekbe világítanak, ahol nincs ér-

vényben semmiféle kiszámítottság.

Végezetül nem hallgathatok el egy szubjektív

megjegyzést. Alkatom és neveltetésem követ-

keztében mindenfajta zenei kompozíció (ha

csakugyan zeneként, nem pedig zörejként szólal

meg) érzelmileg kiszolgáltatottá tesz, vagyis le-

verő hatással van rám. Ezzel szemben az iko-

nografikus vagy nyelvi természetű lelemények

felismerése, majd a belőlük összeálló paradigma

értelmezése örömmel tölt el. Amivel csak azt

akarom mondani, hogy messziről, bal szemmel

nézve az előadást, szinte leküzdhetetlen bánat

és keserűség fogott el, jobb szemmel nézve,

közelről viszont kitűnően mulattam.

Gertrude Stein: Doctor Faustus Lights the Lights (a
berlini Hebbel Theater vendégjátéka a Madách Szín-
házban)

Zene: Hans Peter Kuhn. Világítás: Heinrich Brunke és

Andreas Fuchs. Jelmez: Hans Thiemann. Rendező és

díszlettervező: Robert Wilson.

Szereplők: Thilo Mandel, Christian Ebert, Thomas

Lehmann, Heiko Senst, Florian Fitz, Katrin Heller,

Wiebke Kayser, Gabriele Völsch, Christian Schmidt,

Anna Boettcher, Martin Vogel, Moritz Sonstmann.

A tapsnak, az ünnepnek már vége, a büfében
minden kész a banketthez, pezsgőspoharak, ka-
viár stb. Ide várja a magyar színház színe-java
Őt, a Rendezőt. De őt még eldugták egy titkos
szobába, ott „rendel", fogadja a szavára éhes in-
terjúvolókat. Idejében intézkedtem, egyes sor-
számot és a többieknél több időt kapok.

Beléphetek, a tévések még itt vannak, de már
szedelőzködnek - lámpák, zsinórok, kamera,
miegymás -, húznak el. Aztán másnap a Hír-

Jelenet a Doctor Faustusból
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