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K É K E SI KUN ÁRPÁD

EIN GOETHE-COMIC
GOETHE: FAUST

vek (a Faust által felhalmozott információhal-
maz?), mögöttük forgatható csigalépcső, le-
csüngő műanyag csövek és nejlonfüggönyök (az
egyiken Faust gyufacímke-gyűjteménye). A hát-
térben pedig több raklapnyi, üres műanyag üdí-
tősüveg található három oszlopba feltornyozva.
Ezenkívül balra látható még egy vörös lével teli
laboratóriumi szerkezet, egy ultramodern fémvá-
zas szék, jobbra egy antik karosszék, körülötte
nejlonfüggöny (ez a tér az egyik jelenetben
telefonfülkeként funkcionál). Akár eklektikus
misztériumszínpadként is értelmezhetnénk a
díszletet, amelynek bal oldalán a pokol (Orcus és a
boszorkánykonyha), jobb oldalán a mennyország
(Faust-Margaréta-Mefisrtó szeretkezésének hely-
színe, az idős házaspár idilli otthona), ám az
előadás történései legkevésbé sem emlékeztet-
nek stációdrámára. Ugyanis nem Faust életének
bizonyos epizódjait látjuk különálló jelenetekre és
térrészekre bontva, hanem kétszer másfél órányi
kavalkádot, miközben az egész teret szinte
folyamatosan bejátsszák. Ebben a turbulens já-
tékban lesz használata révén minden egyes tárgy
jelentéstelivé, a műviséget árasztó (Ambrus Má-
riától megszokott) látványvilág pedig élővé.

A játék alapszituációjából fakadnak tehát az
előadás történései, melyek olyan hatásvadász
módon megkomponált képekben követik egy-
mást, akár a rajzfilmeken, képregényekben vagy
számítógépes játékokban. (Az előadás műsorfü-
zetben megjelölt címe egyébként faust.doc.) A
Színigazgató szavai az előadás önreflexiójának is
tekinthetők: „Tudod, a színpadon manapság úgy
hat ki-ki, ahogy lehet / azért hát ne kíméljetek
gépeket és festett kulisszát." Vagyis nem az a
lényeg, hogy mit mond vagy miről szól ma az
ördöggel szövetségre lépő tudós története (per-
sze sokatmondó, hogy itt haláluk után sem Mar-
garétát, sem Faustot nem váltja meg senki és
semmi), hanem hogy mennyire hatásosan köz-
vetíthető a néző számára. A Zsótér-féle Faust
pedig nem más, mint népszerű comic; az angol
jövevényszó meghatározása a Duden nagyszótár
szerint: „képsorokból álló folytatásos történet,
kalandos, groteszk vagy utópikus tartalommal,
melynek egyes képeit rövid szövegek kísérik." A
Vígszínház előadásában pontosan ez látható,
vagyis egy triviálissá egyszerűsített sztori, éles
kontúrokkal megrajzolt képekben elmesélve.

Ez a sztori pedig mintha a jelenben történne
meg: az öregedő Faust (Gálffi László) diszkóba
megy, hogy a magány és a szellemi sivárság után
enyhülést találjon; Mefisztó (Kaszás Attila) Faus-
tot szépségszalonba viszi megfiatalodni, ahol ő
maga a Nők Lapját nézegeti; Faust próbálja tele-
fonon felhívni a Földszellemet; Faust és Mefisztó
mint két egymást heccelő kamasz fiú csábítja el

Venczel Vera (Heléna) és Gálffi László (Faust)

A klasszikusnak nevezett drámákat radikálisan
átdolgozó színházi előadások gyakran
kénytelenek azzal a váddal szembesülni,
hogy tiszteletlenül bánnak a szerzővel, és
figyelmen kívül hagyva annak eredeti szándékát
szükségtelen módon aktualizálnak. Zsótér
Sándor Faust-rendezése a több mínt ti-
zenkétezer soros goethei drámaszöveget egy-
ötödére redukálja, és jelentősen átírja, ám - pa-
radox módon - mégis eleget tesz a „szerzői
szándék" kényes fogalmának. Goethe egyik
Eckermann-naktett megjegyzése szerint ugyanis
a Faustban „minden kézzelfogható, és ha a szín-
padon képzelem el, ad elég látnivalót mindenki-
nek. Ennél többet nem akartam." Ennek megfe-
lelően a Vígszínház előadása már-már triviálisan
kézzelfogható, és bőségesen szolgál látnivalóval,
jóllehet nem mindenkinek, hiszen az általam lá-
tott két előadás közben is eltávozott néhány fel-
háborodott néző. Tehát az előadás értelmezését
meghatározó tényezővé nem a nyersanyagként
használt drámaszöveg, hanem a feltűnően kidol-
gozott látványvilág válik. Sőt a Goethe-dráma
ismerete hátrány is lehet, amennyiben a néző
folyamatosan arra figyel, hogy éppen hol tartunk
a cselekményben, és (különösen a második
rész-ben) ki mit mond. Márpedig az előadásban
nem válnak külön az egyes jelenetek, és a
szereplők közötti átmenetek is alig vannak
nyelvileg jelezve. (Egyébként hét színész játszik
negyvenhárom szerepet, amire volt már példa,
nevezetesen Klaus Michael Grüber 1975-ös
rendezésében, a Faust-Salpétriére-ben, amelyet
a híres párizsi kórház kápolnájában adtak elő.)
Vagyis termékenyebb, ha a néző feladja előzetes
ismereteit vagy elvárásait, és egyszerűen átadja
magát a nyelvi és színpadi történésekben
kibomló és erősen egymásra vonatkoztatott
szituációknak, amelyek hangsúlyozottan
játéktérben jönnek létre adott figurák különböző
felállásai révén.

A játékos hangvételt erősítik a díszlet olyan
elemei, mint például a mérleghinta vagy a homo-
kozó, melyek a jobb térfélen láthatók. Mellettük
szemetesláda, és egy fémlétra alatt átlátszó nej-
lonsátor (benne Margaréta szobája, később
Philemon és Baucis háza). Bal oldalon forgószín-
pad, rajta fémszínű ragasztószalag által megtört
tükrökkel három részre osztott tér. Középen nagy
fekete fürdőkád, porszívó, bilik és telefonköny-
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Gálffi László és Kaszás Attila (Mefisztó)

Margarétát (Börcsök Enikő); Mefisztó egy utazási
iroda prospektusát lapozgatja, miközben görög
körútra készül a Homunculusszal és Fausttal.
(Egyébként a diszkó és a szépségszalon nem
naturalista, hanem stilizált módon jelenik meg az
előadásban: a vérszerződés- és a boszorkány-
konyha-jelenet inkább csak rájátszik ezekre a
helyzetekre, ahogyan Zsótér A mizantróp-rende-
zésében Oro verse egy videoklipre, Cila és Orsi
szópárbaja pedig egy divatbemutatóra.) S ahogy -
véleményem szerint a végig kitartott komikus
modalitás miatt - az első részben sem tragédiá-
ról, úgy a második részben sem klasszikus-ro-
mantikus, hanem nagyon is mai fantazmagóriáról
van szó: nagy céljának megvalósításaként Faust
egy raklapnyi műanyag palackot rak ki a fürdőkád
szélére. Továbbá a mindent átható játé-kos maivá
tétel motiválja azt is, hogy az Anyákhoz vezető
kulcsból Red Bull-os doboz lesz, a tripuszból
elakadásjelző háromszög, az ékszeres-ládából
pedig elsősegélynyújtó doboz. Ezek az
átkódolások persze az előadáson belül teljes egé-
szében elfogadhatók, sőt motivikusan kapcso-
lódnak is egymáshoz. Mefisztó és Faust például
szintén Red Bullt iszik a dolgozószobában, mi-
közben az ördög arról filozofál, hogy az ital mi-
lyen élményekhez juttat(hat)ja az embert. Heléna
megidézésekor a nő kezében fehérre festett fa
háromszög látható, és Mantó doktornő is hason-
ló deszka háromszögön át segíti Faustot az alvi-
lágba. Az elsősegélynyújtó doboz pedig egyben a
Faustot megfiatalító Boszorkány kozmetikusi
ládikája és a Miniszterasszony aktatáskája. Az
előadás egyes (önmagukban zavarba ejtő) ele-
mei között tehát sokkal inkább asszociációs,
mintsem logikai kapcsolat létesíthető. Faust pél-
dául kezdő monológjában arról beszél, hogy „bár
egy dolgot jelentene, / egy szál biztos dolgot
csupán, / mint egy szál kolbász", a második
felvonás elején pedig Császárként jogar helyett
egy szál kolbászt tart kezében, és almát ropog-
tatva, kevés érdeklődéssel hallgatja udvartartása
szóáradatát. Vagy a szenvedő Margaréta szavai
(„Egy jó telt bilit borítsunk az eseményekre spon-
gya helyett, engedjünk szabad folyást a feledés-
nek ekképp") ironikusan hatnak amiatt, hogy
kezdettől fogva néhány bili hever a színpadon.
Először Faust kísérel meg előállítani bennük va-
lami produktívat; később aztán a húgán esett
sérelem miatt őrjöngő Valentin az egyik bilit
Faust fejére borítja, majd (immár lekötözött ál-
dozatként) hozzáteszi: „nem mintha ki akarnám
borítani a bilit, csak mert érzések gyötörnek."
(Ezen a példán egyébként az is megfigyelhető,
ahogyan a nyelvileg konkretizált dolgok néha
ellentmondanak annak, ami a színpadon történik,

például amikor Faust felfelé indul a csigalépcsőn,
miközben azt mondja: „E testmocska kloakába
muszáj alászállnom.") Asszociatív szerkesztés-
ről tanúskodik továbbá az a minijelenet, amely-
ben Griff/Márta (Béres Ilona) tanácsa szerint
Mefisztónak szép lányt és aranyat kellene
ragadnia,

s ezt meghallva beront az Óriáshangya/Wagner
(Fesztbaum Béla), azután érdeklődve, hogy
„Aranyról van szó? Aranyláz? Change money?".
De ide sorolható még az is, hogy Mefisztónak
farok helyett csak az öve vége fityeg a fenekén,
vagy az a mozzanat, amikor Margaréta arra kéri
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Faustot, hogy „Ígérd meg, Henrik!" (nyilván arra
célozva, hogy az anyjának beadott altatószer nem
veszélyes), és ekkor a férfi egy lufit (gumi óv-
szert?) húz elő, és megnyugtatóan kijelenti: „Ígé-
rem!" Próteusz és Homunculus nászánál a fekete
kád tengerként funkcionál (közben a Kék Duna
keringő szól), az utolsó jelenetben viszont Faus-
tot elnyelő sírgödörként. A lefejezés előtt álló
Margaréta egy fej káposztát tart a kezében, mely-
nek leveleit még (a lányt a halálba kísérő) Mefisztó
is megkóstolja. Amikor pedig a második fel-vonás
elején Áriel/Márta kijelenti, hogy „Égi dallal zengi
át Ariel a vidéket", akkor ez komikusan hat, hiszen
az első felvonásban Margaréta kék Arielt venni
ment narancssárga bevásárlókosarával a
szupermarketbe, később pedig szomszédasszonya
mondja neki a mosási jelenet (Borka esetének el-
mesélése) után, hogy „Málnafolt és fűfolt. Tiszta!
Most már legalább az áztatásban is egyetértünk".

Béres Ilona (Márta), Venczel Vera és Kaszás
Attila (Sárközi Marianna felvételei)

Az Ariel-motívum egyébként az előadásban
elhangzó számos más reklámszöveghez is kap-
csolható, melyek szintén asszociációs módon
vannak beépítve. Például, amikor Márta elmond-
ja Margarétának, hogy Borkát az udvarlója teher-
be ejtette, majd elhagyta, akkor a lány (talán
Faust már említett gesztusára utalva) kijelenti: „A
szerelem - biztonság. Lifestyle condoms. Csúf
dolog." Vagy amikor Homunculus felajánlja Me-
fisztónak, hogy „Gyerünk hát délre!", rögtön hoz-
zá is teszi: „Görög körút! Last minute! Jorgos
travel!" Később Phorküaszként Mefisztó mondja
Helénának: „Ifjú illat! Csak Páris árasztott ilyet.
Old Spice!" Ezenkívül a Blend-A-Med fogkrémtől a
Ray Ban napszemüvegen át a Borsodi sörre tett
utalásokig jó néhány ilyen hallható még az elő-
adásban: ezeken persze jókat derül a közönség.
A reklámszövegek hasonló felhasználása volt
megfigyelhető Jeles András rendezésében, A ne-
vető emberben, bár ott e szövegrészek elidege-
nítő hatásúak voltak, amennyiben a cselekmény
zártságának kibillentését célzó más eljárásokkal
álltak kapcsolatban. Az az értelmezés is megkoc-
káztatható viszont, hogy a Faust a fent említett
Jeles-rendezésre reflektál (ironikus módon),
vagy éppen ahhoz a (manapság lassan fősodor

ba kerülő) színházi trendhez kapcsolódik, mely a
színházat valódi színházi aktivitásként, nem pe-
dig a drámaszöveg szép felmondásaként értel-
mezi. Sőt az első felvonást záró kép is (Mefisztó
egy felfújt lufit ad Margarétának, a lány elengedi,
és a lufi játékos zene közben elszáll) összefüg-
gésbe hozható Jeles Cselédek-rendezésével,
amelynek végén a Madame-ot játszó Bálint And-
rás szürke öltönyben bejött a színpadra, és a két
cseléddel tablóba tömörülve egy csilingelő lufit
engedett fel, talán a tiszta teatralitás legitimizáló
gesztusaként.

A reklámok persze leemelik Faust történetét a
mindennapi banalitások szintjére: nem a (sokak
szerint) valaha írt egyik legnagyobb drámai alko-
tást látjuk a színpadon, hanem egy világirodalmi
közhelyet. Benne a „magas" és az „alacsony"
nem egyszerűen összekeveredik, hanem szétvá-
laszthatatlanul eggyé is válik: a Walpurgis-disz-
kóban Wagner a „Lakodalom van a mi utcánk-
ban" dallamára a „Dies irae, dies illa" szövegét
énekli. A Faust ötletzuhataga úgy árad ránk a
Vígszínházban, mint a tévécsatornák reklámjai
vagy mint a rajzfilmek a Cartoon Networkön.
(Zsótér pár évvel ezelőtti szolnoki rendezése már
sci-fi mesejátékként értelmezte a Csongor és
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Tündét.) A cselekmény sem más, mint egy una-
lomig ismert történetfüzér, egy szabadon másol-
ható és bővíthető fájl a sok közül. A sztereotip
jelleg még a színészi játékban is tükröződik,
amennyiben például Gálffi László és Kaszás Attila
gesztusai, arcjátéka és hanglejtése révén az ér-
zékelhető, hogy ezeket a figurákat már láttuk (és
nem csak tőlük) más előadásokban is. Tehát
nem egyénileg megformált alakokról van szó,
hanem szerepekről, ahogy Börcsök Enikő
fájdalma is csak szerep (melyből rögtön ki is tud
lépni az első felvonás végén), nem is beszélve
Béres Ilona harsányságáról vagy Venczel Vera
hidegségéről.

Ami azonban ezt az előadást mégis „egyedivé"
teszi, azaz átírás, hiszen ebben a formában talán
soha többé nem fogják játszani a Faustot.
(Zsótérnak az átírással kapcsolatos nézetei
egyébként a Hajónapló első számában olvasha-
tók.) Az előadás verbális jelei ugyan látszólag
sokat megtartanak a goethei drámaszövegből,
ám azok sokszor igen eltorzítva, más szereplők
szájába adva hangzanak el, finoman összedol-
gozva más betoldásokkal, az első részben főleg
Werner Schwab Faust mellkasom sisakom című
darabjának részleteivel (ami persze - egy poszt-
modern „lopás" nagyvonalúságának eredmé-
nyeként - sehol nem kerül feltüntetésre). Így
viszont egy nagyon képlékeny, a szóviccekre,
humoros rímekre („múlandó-mállandó", „isme-
rem-így is merem", „virít kiirthatatlan", „Egy nyug-
agyban elpihennék, mint kelet-nyug-agyi dívány",
„Az ős-Faust egy faüst volt, / korhatag holt /
elevenség árama nem üdít mint hűs pára ma?")
építő szövegmassza jön létre, teletűzdelve
szlogenekkel („Munkásfaust, vasfaust, odasújt:
ahova muß"), életbölcsességként ható közhe-
lyekkel, versidézetekkel és a már említett reklá-
mokkal. Ez a nyelv nem gondolatok átadására
szolgál a szereplők között, hanem önreferensnek
tűnik, amennyiben az egymást gerjesztő szójá-
tékok viszik előre az egyes megnyilatkozásokat,
mint például Faust szavaiban: „Hagyjon mindent
a hajrára jó / Wagner / famulusságából ott még
vas- s acélmulusság lehet / múlandók ölén / E
Németországban úgyis kutyáké minden mi nem
wagneri." Sőt a frappánsan talányos megnyilat-
kozások néha eloldódnak a konkrét színpadi szi-
tuációtól, és disszeminatív áradásukkal magukat a
szereplőket is ezek, nem pedig belső motivációik
viszik előre, így például a tépelődő Faustot az
előadás elején: „A sokszoros koreszmék szelle-
me / az összehajtogatható hordozható / Kor / Es
ha a sztrádán szellentesz eléd száll / s ott vár, mint
stoppos kupac, az eredmény. / Hát has nahát na
hass ily alapon alakulj gyarapulj."

A drámai figurák változásait néha persze nem
jelzi explicit módon a nyelv, és az sem könnyíti
meg szétválasztásukat, hogy ugyanaz a színész
több szerepet is játszik. Igy olyan benyomás

keletkezik, mintha a mellékszereplők közül min-
dig csak Wagnert, Valentint. Margarétát és Már-
tát látnánk, s ezt a benyomást erősíti az a tény is,
hogy a színészek mindegyikéhez tartozik egy-egy
szín, amely jelmezeikben változatlanul megma-
rad (Faust: fekete, Mefisztó: vörös, Margaréta:
sárga, Márta: zöld, Wagner: kék, Valentin: na-
rancssárga, Heléna: fehér). Ezenkívül Valentin
(Király Attila) először a csigalépcső tetején jele-
nik meg, később pedig a színész Homunculust,
Euphoriont és Lünkeosz toronyőrt játszva is kö-
teleken ugrál a magasban, vagy a legfelső lép-
csőfokon üldögél.

A ruhák (Benedek Mari munkái) egyébként
teljesen maiak: Mefisztó cipzáros inget és bőr-
nadrágot visel, Wagner sapkát, Faust ormótlan
cipőt, a nők pedig parókát (természetesen a rájuk
jellemző színben). A legtalálóbb Margaréta jel-
meze: fehér ruhájára margaréták vannak varrva,
alatta sárga bugyit, harisnyát és melltartót hord,
arca és körme sárgára púderezve, illetve festve,
sőt még a cipője is sárga. A második felvonás-
ban, immár Margaréta árnyaként, fekete ruhát
visel fekete margarétákkal, a parókája pedig szin-
tén fekete, benne sárgás csíkokkal. Később pedig
ugyanaz a színésznő a delfinné változó Próteusz
óriásteknőst játszva is megtartja a rá „jellemző"
színt: ruhája, bikinije és hátizsákja egyaránt sár-
ga. A rikító ruhák így megsokszorozódva, de
anyagukban és színükben kevésbé variábilis mó-
don szintén hozzájárulnak az előadás extrém lát-
ványvilágának fokozásához, a szereplők közötti
átmenet pedig konvenció kérdése lesz. Például
amikor (a különben Mártát játszó) Béres Ilona
Úrként befejezi a mondandóját, akkor oldalra
fordítja a parókáján lévő fémkört (glóriát?), és a
Színigazgató szavait kezdi el mondani. Király
Attila pedig Páris után úgy vedlik Homuncu-
lusszá, hogy átlátszó fehér műanyag köpenyt
borít a testére. Az átváltozások színházilag tör-
ténnek meg, ahogy Faust megvakításakor is
csupán egy reflektor vakító fénye gyullad ki, a
Gond által megcsonkított férfi pedig eltakarja a
szemét.

A Faustban tehát nyelvi ötletek és élesre kom-
ponált, nagyon művi képek egyszerre áradnak a
néző felé, és a kettő közötti kapcsolat merőben
esetlegesnek, legfeljebb asszociatívnak nevezhe-
tő. A vizuális és a verbális jelek közül ugyanis
egyik sem konkretizálja a másikat, ami Zsótér
rendezéseinek meghatározó jellegzetessége. Sőt
azért olyan zavarba ejtőek az általa rendezett
előadások (néhányat még blöffnek is minősítet-
tek), mert érezzük bennük a színész kiemelt sze-
repét, de nem rá vonatkoznak például a tér vizu-
ális jelei (mint mondjuk A világjobbító vagy a
Phaedra - A pincér esetében). Holott általában
az a megszokott, hogy a színészre vonatkozik
minden más színházi jelrendszer. Zsótér rende-
zéseiben ezenkívül még a nyelvi jelek is csak

áttételesen referálnak a színpadi történésekre: a
hallható egyszerűen „túlmegy" a láthatón, és
önálló életet él (mint például a Novemberi éjben
vagy a Garaczi-féle A mizantrópban). Vagyis a
színpadi jelölők nem konkrétjelöltekre, még csak
nem is egymásra, hanem önmagukra vonatkoz-
nak, az előadások pedig nem egy színházon kí-
vüli, hanem egy merőben mesterséges színpadi
világra, mely persze egy belső körben értelmezve
természetessé válik. (Ahogyan Mefisztó is felte-
szi a kérdést: "Talán bizony a nap tüze előbb-
revaló, mint a konyháé? Igaz és hamis, mit szá-
mít az?")

A Faust is azáltal kezdi ki az „értelmetlenség"
vagy „jelentésnélküliség" fogalmát, hogy az elő-
adás csak annyira marad értelmetlen és jelentés
nélküli, mint például egy képregény vagy rajz-
film. Ezek egyébként néha roppant kellemesek és
szórakoztatók tudnak lenni (Goethe is azt írja
1797-ben Schillernek, hogy a Faust egyes részei -
reményei szerint-„anmutig und unterhaltend"
lesznek), és senki nem vár tőlük magvas gondo-
latokat vagy éppen morális útmutatást. Klasszi-
kus dráma előadásán pedig ritkán szórakozhat a
néző olyan jól, mint a vígszínházi Fauston. Azon-
ban a brainstorming-szerű ötletáradat (vagy
Faust találó szavaival: „együgyűség sok ügye /
ötlet, melyből hat sose lesz") nem arra szolgál,
hogy valami mélyebb értelmet fejezzen ki, hanem
hogy erős hatást tegyen a nézőre. Példa erre
Valentin megölésének jelenete, mely a Goethe-
drámában Margaréta háza előtt, a műsorfüzet
szerint pedig Faust dolgozószobájában történik.
Az előadásban viszont az látható, ahogy a mér-
leghintára kötözött fiú hasán Márta ül, és hajla-
dozik, miközben Faust és Mefisztó a bal és jobb
oldalon ülve hintázik. Ezt követően Mefisztó egy
felfújt lufit szorít Valentin fogához, majd lassan
kienged, és abból sziszegve távozik a levegő. A
hatásos színpadi kép mögött nem feltétlenül kell
rejtett jelentést keresni: „l'art pour l'art" teátrális
megoldásról van szó, melynek expresszív jelle-
gében van az értelme. Mindenképpen manipulál-
ja a nézőt, hiszen a továbbiakban rajta áll, hogy
mit kezd mindazzal, amit három óra alatta Faust
előadásán átélt. Persze ildomos lehet eltűnődni
Mefisztó egyik kijelentésén, mellyel ironikusan
figyelmezteti Faustot, hogy ne tulajdonítson túl
nagy jelentőséget a boszorkányegyszeregynek: „Ha
szót hall, azt hiszi az ember rendszerint, valami
gondolat bújik ki belőle." („Gewöhnlich glaubt der
Mensch, wenn er nur Worte hört / Es müsse sich
dabei doch auch was denken lassen.")
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