
zett ruháját. Késôbb a lehetô legváltozatosabb módokon próbálja meg engedelmességét
bizonyítani apjának – az énekléstôl kezdve a modern táncon keresztül a fekvôtámaszig –,
ám e próbálkozások kivétel nélkül a színpadi mûvészetek különbözô formáira utalnak.
Miután Júlia megissza az altatót, a színpad egy része, amelyen az ágya is áll, felemelkedik,
s alatta egy újabb színpadrészlet bukkan fel: kétoldalt a (korábban már említett) zenekar
tagjai, középen pedig a színész Romeo és a vele mindvégig flörtölô, Júlia anyját és a Daj-
kát egy személyben alakító színésznô abszurd házassági ceremóniája zajlik. Júlia az altató
hatása alól úgy ébred fel, mint egy rémálomból, és hisztérikusan tépi le magáról jelmezét.
Ekkor jelenik meg elôször a színpadon a férj Romeo, hogy megnyugtassa feleségét. Ami-
kor felbukkan a másik Romeo is, társa eltûnik a színfal mögött, s jelmezben, hatalmas
pallosokkal tér vissza. E pallosokkal, lassított mozgással vívnak meg egymással, és a pár-
bajban mindketten életüket vesztik. Júlia zavarodottan indul el a szín mélye felé, ám
váratlanul elnyeli a süllyesztô. Vagyis végérvényesen elnyeli a színpad világa.

A flamand Jan Fabre A Halál angyala címû rendezése számomra a fesztivál csalódását
jelentette. Az elôadás formai tökélyének és rendkívüli pontosságának nem sikerült ellen-
pontoznia a banalitás és öncélúság érzését, amit a produkció keltett bennem.

Az elôadás egy rendkívül szûk, sötét teremben zajlik, ahol a nézôk a földön, párná-
kon ülve veszik körül az alig egy négyzetméteres, élesen megvilágított alacsony pódiumot,
a négy falra pedig egy anatómiai múzeum már említett képeit vetítik ki. A „színpadon”
fekszik Ivana Jozić horvát táncosnô, lassan megmozdítja tagjait, nehézkesen felemelke-
dik, majd feláll. Mozgását lihegô, fújtató, szörcsögô, csikorgó hangok kísérik, amelyeket
maga a táncosnô ad ki, ám amelyek mikroportjának köszönhetôen az egész teret betöltik.
Ô a Sátáni riporter, majd nemsokára (a kivetítôn) felbukkan partnere, a Halál angyala is,
s ettôl kezdve az a kérdés, melyikük szerzi meg a dominanciát a másik felett. A (túl) egy-
értelmûen a sötét és világos erôk harcaként értelmezhetô küzdelem egyenlôtlen, hiszen a
hús-vér táncosnô – akit egy négyzetméternyi területre zár be a nézôk tömege, s akinek
mozdulatai görcsösek, mondatai kapkodóak – óhatatlanul alulmarad a négy falon látható
tágas, világos múzeumfolyosókon vagy az egyik képernyôrôl a másikba átsétáló, monda-
tait határozott magabiztossággal ejtô s könnyed mozdulatokkal táncoló William
Forsythe-tal szemben. Jozić  idôrôl idôre megpróbálja e mozdulatokat utánozni, ám
kudarcot vall, és újra görcsbe rándul a teste, s mivel virtuális partnere mindig más falon
bukkan fel, folyamatos feszültségben kapkodja a fejét a négy kivetítô között. Az elôadás
tagadhatatlan elônye az a pontosság, amelynek köszönhetôen szinte elhisszük, hogy a két
szereplô között valódi párbeszéd, interakció zajlik. Pedig a filmet két évvel A Halál angyala
keletkezése elôtt vették fel, és eredetileg önálló installációként mutatták be. A filmet és az
élôben elôadott táncot Fabre 1996-ban írt szövege foglalja keretbe, amely – számomra –
nem volt más, mint filozófiai banalitások és kulturális közhelyek kvázi-dramatizált
gyûjteménye.  

Jan Fabre a következôt nyilatkozta egy toruñi lapnak az elôadás kapcsán: „Mindig nyílt
támadást intézek a közönség ellen. Erôszakkal ragadom el ôket egy utazásra. Színházam
megtisztulási rítus.” Nem tapasztaltam sem nyílt támadást, sem erôszakot (a párnán
ülést nem éreztem annak, ahogy a formalinban úszó embriók, tárlókban sorakozó kopo-
nyák kivetítôn megjelenô látványát sem), s a megtisztulás érzése helyett csupán az
elôadás narcizmusa által kiváltott enyhe irritáltság kerített hatalmába. 

A fesztivál egyik legszebb, legérdekesebb produkciójának Rimas Tuminas Három nôvér-
rendezését éreztem, amelyet már volt alkalmam látni a vilniusi Tiranos fesztiválon – még
a munkabemutató fázisában (lásd SZÍNHÁZ, 2005. december). Az elôadás rendkívül
egységes és konzekvens – aminek okát egyrészt a Tuminasra (s általában a litván szín-
házra) jellemzô következetes szimbólumhasználatban, másrészt pedig a koncentrált,
ugyanakkor szárnyaló színészi játékban látom. 

Tuminas Három nôvérében a munkabemutatóhoz képest a szimbolika finomodása
mellett a (szimbólumoknak keretet adó) tér használata is letisztult. A színpad közepét egy
pódium foglalja el; eltûntek körülötte a Vilniusban látott szedett-vedett bútorok, határo-
zottabban az emelvényre koncentrálódik a játék. E pódiumot viszont az elsô jelenetekben
– a viszonylagos otthoni nyugalom képeiben – perzsaszônyegek borítják; azokat a máso-
dik felvonásra fehér lepel váltja fel. A katonák e fehér szônyegen párnákkal vívnak csatát,
majd feszes vigyázzba vágják magukat egy tábornoki sapkás hóember elôtt. Mása és Ver-
senyin e „havas tájban” talál egymásra, ám szenvedélyes csókjukra egy párnán keresztül
kerül sor. Az utolsó felvonásban a pódiumot immár fekete szônyeg borítja, a – Tuminas
értelmezésében valóban – tragikus befejezés háttereként.

A munkabemutató óta nyerte el végsô formáját Natasa és Andrej házasságának jelenete
is, ahol a sûrítés módszerével Tuminas felfüggeszti az elôadás „reális idejét”. Amint And-
rej megkéri Natasa kezét, máris felcsendül egy ortodox dallam, s a pár úgy halad végig a
többi szereplô között, mint a templomba bevonuló házasulandók. A csoport összezárul
mögöttük, s amikor egy villanásra újra szétnyílik, Natasa már terhes. A szereplôk ismét
eltakarják elôlünk az ifjú párt, s amikor újra megpillantjuk ôket, a nô immár a harmadik
felvonás hisztérikájaként jelenik meg.

mikor tavaly megnéztem Thalheimer
Faustjának elsô részét (SZÍNHÁZ,

2005/10. szám), amelyet nem hívtak meg a
Berliner Theatertreffenre, már sejtettem, hogy
az akkor még nem, csak 2005 ôszén bemuta-
tott másodikat is feltétlenül látnom kell majd,
amelyet szintén nem hívtak meg a tt-re. Most
legalább tudom, miért kellett eljönnöm Ber-
linbe. Ezért az egy elôadásért könnyû szívvel
odaadnám mind a hatot, amelyet a Theater-
treffen keretében végignéztem.

Magyar színészek, ha tudni akarjátok,
mi az a koncentráció, gyertek el a Deutsches
Theaterbe. Magyar színészek, ha tudni
akarjátok, hogyan kell úgy beszélni, hogy
az betöltse egy egész nagy színház teljes
terét (a második emeleten ülve is minden
szót értettem), gyertek el a Deutsches
Theaterbe. Magyar színészek, ha tudni
akarjátok, hogyan kell verset mondani,
mai akcentussal, mégis tökéletesen érzé-
keltetve a költô által megalkotott formát,
gyertek el a Deutsches Theaterbe. Magyar
színészek, ha tudni akarjátok, hogyan kell
kinéznie egy színésznek a színpadon har-
minc-, negyven-, ötven- vagy akár nyolc-
vanéves korában (a varázslatos Inge Kel-
lerre gondolok), gyertek el a Deutsches
Theaterbe. Német kollégáitok tudnak be-
szélni, tudnak verset mondani, és egy né-
met színésznek, ahogyan Illyés Gyula írta
egyszer más összefüggésben, „jó alakja az
eleganciája”. 

Magyar rendezôk, ha tudni akarjátok,
mit jelent az, egy filozofikus színpadi mû-
vet filozófiai mélységgel és alapossággal
megvalósítani, gyertek el Thalheimert néz-
ni a Deutsches Theaterbe. Magyar rende-
zôk, ha tudni akarjátok, hogyan kell bánni
a térrel, gyertek el, és nézzétek meg Thalhei-
mer rendezéseit (az Emilia Galottit, a két
Faust-produkciót) a Deutsches Theater-
ben. Magyar rendezôk, ha tudni akarjátok,
hogyan kell egy hatórás mûvet a szöveg lé-
nyeges sérelme nélkül és különösen a ver-
ses forma sérelme nélkül kétórásra húzni,
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gyertek el dramaturgiát tanulni Oliver Ree-
séhez a Deutsches Theaterbe.

A díszlet (Olaf Altmann munkája, mint
Thalheimernél mindig) a játék elsô felében
egy hatalmas fekete fal, amelynek közepén
egy körülbelül 2 x 2 x 2 méteres kocka
alakú üres tér nyílik. Az elsô pillanatban
ezen a parányi helyen megjelenik az egész
császári udvar – persze mindenki mai ru-
hában, csak a császár fején van papírko-
rona. Faust (a dinamikus, intelligens Ingo
Hülsmann) és Mephisto (a kölykös, jóké-
pû, született clown, Sven Lehmann, ez az
elképesztôen eredeti színész) ebben a sûrû
közegben folytatják véget nem érô vitái-
kat, melyben csak néha van helye a császár
(a pompás karakterszínész, Horst Lebins-
ky) megszólalásainak. Az udvar távozása
után a további jelenetek is itt játszódnak,
bár a tér idôvel (legalábbis fényben) kitágul,

és Mephisto néha már a színpadot (értsd:
a deszkákat) is használja. Ebben a térben
jutunk el a Heléna-tragédia végéig (a cso-
dálatos Nina Hoss játssza Helénát: szép,
intelligens, fájdalmas). A Heléna-tragédia
után a magányos Faust monológját és a
császár és az ellencsászár közötti csatajele-
netet már egy hirtelen megváltozott térben
látjuk: eltûnik a fekete fal, és a középsô
kocka (amelynek a tetején ott áll a magá-
nyos Faust) villámgyorsan hátragördül.
Mögötte a színpadot körbefogó, ívelt fehér
fal. Hideglelôsen üres tér, Kába-kôvel a kö-
zepén. A csatajelenetben a császár és az
udvar néhány tagja a kocka körül vonaglik,
összekapaszkodva a föntrôl kezét nyújtó
Fausttal. Késôbb a Philemon és Baucis-je-
lenet is ebben az üres térben játszódik le,

és lesz ettôl még fájdalmasabb. Az öreg házaspár régi házát már csak a Vándor látja, mi
nézôk már akkor sem, amikor még nem pusztították el.

Lehet persze mondani, micsoda bûn a Faust második részét úgy nagyjából a harmadára
húzni. Másfelôl: vajon hányan volnának képesek megnézni a teljes Faustot? És egyáltalán:
hányszor lehet olyan különleges elôadásokat létrehozni és eljátszani, amilyen a beszámo-
lók szerint Peter Stein és Bruno Ganz teljes Faustja volt (amelyet sajnos nem láttam)?

Magyarán azt gondolom, jó, hogy van egy ilyen kompakt Faust, amely megôrzi a mû
legfontosabb részeit. Ráadásul Thalheimer és dramaturgja rendkívül érzékenyen húznak.
Álljon itt erre néhány példa. A darab vége felé egy ma elképesztôen aktuális jelenetsorban
megjelenik a Vándor, és meglátogatja egykori jótevôit, Philemont és Baucist, az öreg
házaspárt. A Vándor persze elég nyilvánvalóan maga az öreg Goethe, és így majdhogynem
az öreg Faust, csakhogy a jelenet folytatásában Faust az, aki elrendeli, hogy az öregek há-
zát és birtokát cseréljék el másikra, mert ezen a területen ô iparosítani fog. Mephisto egy
kicsit túlértelmezi Faust szavait, és legyilkolja az öregeket és a Vándort. (A történet aktua-
litását az adja, hogy éppen egy éve tüntettek el itt Németországban egy Horno nevû falut
a föld színérôl. Helyén a svéd Vattenfall cég szénbányát nyitott. A dologban az az ördögi,
hogy a Vattenfall otthon a környezetbarát energiafelhasználás élharcosa. Itt Németor-
szágban azonban még az NDK-idôkben jó üzletet kötött a kormánnyal, és ennek az üz-
letnek az eredménye az, hogy Horno összes lakosát kivásárolták, az ellenállókat bírósági
úton legyôzték, és tavaly az utolsó házat is leradírozták a térképrôl. Tegnap este a színház-

ban az a barátom, Michael Gromm ült mellettem, aki az ellenálló környezetvédôket
vezette, és akinek nemrég könyve jelent meg errôl a fausti történetrôl. Ô is egy vándor –
angol, Németországban él, és Hornóban az utolsó ott lakó, idôs házaspárnál bérelt szo-
bát. Philemonnál és Baucisnál.)

Hogyan oldotta meg Thalheimer a három öreg jelenetét? Behozza a színpadra a német
színház egyik legendáját, Inge Kellert – és mindhárom szerepet vele játszatja el, össze-
húzva a szöveget. Inge Keller fekete nadrágkosztümjében, rövid hajával, gyönyörû, finom
arcával férfit és nôt egyaránt hitelesen játszik – valójában olyan ô, mintha már túl volna
mindenen, fölötte állna férfi és nô földi vircsaftjának. És Philemon és Baucis története
éppen errôl szól. Inge Keller tehát egyszerre játssza a Vándort és a két öreget – és már
amikor belép, megáll a levegô, a nézôtér kábulatba esik, és ô úgy mond verset, ahogyan
csak álmainkban hallunk Goethét mondani. Tökéletes egyszerûséggel, ritmikai pontos-
sággal, finom hangsúlyváltásokkal. Egy helyben áll, és azért fohászkodunk, hogy meg se
mozduljon, hogy még órákig nézhessük és hallhassuk. Állj meg, pillanat. Ritka színházi
varázslat részesei vagyunk. Mit is keresne még ebben a jelenetben két másik színész?

A többi húzás is ilyen. A groteszk Euphorion-jelenetbôl (harmadik felvonás, a Heléna-
tragédia vége), amelyben a lelkes fiú egy kórussal váltakozva mondja el, hogyan hág egyre
magasabbra (míg aztán eléri ôt Ikarosz sorsa), Thalheimer csak Euphorion szövegét
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hagyta meg, amely így leginkább a Kabaré híres jelenetére emlékeztet, amikor a gyönyörû
német fiú a kertvendéglôben náci indulót énekel. Euphoriont ráadásul egy középkorú szí-
nésszel (Michael Gerber) játszatja, akitôl nem idegen némi komikus jelleg. Mindehhez
Faust kétségbeesett gesztusa szolgál kíséretül – kezébe temeti az arcát, mert sejti a jövôt.

Nehéz házi feladatot adott fel magának a rendezô, amikor kihúzta a darab végét, a tel-
jes mennybemenetelt. Mert az még rendben van, hogy ma másképp látjuk a Faust-törté-
netet, és sokan vagyunk, akik nem érezzük szükségét egy ilyen színpadi mennybemene-
telnek – csakhogy Goethe mûve (és élete) végén igazságot szolgáltat az elsô részben
elpusztított Margitnak, és Mater Gloriosaként visszahozza ôt. Hogyan lehet visszahozni
Margitot? 

Thalheimer az egyik húzás problémáját egy másikkal oldotta meg: egy korábbi jelenet-
ben ugyanis Goethe behoz négy ôsz asszonyt, nevük Ínség, Bûn, Szükség és Gond.
Négyük közül Thalheimer csak a Gond szerepét hagyja meg, és ebben a szerepben szín-
padra küldi az elsô rész Margitját játszó Regine Zimmermannt, ráadásul ugyanolyan ru-
hában, amilyenben Ingo Hülsmannt látjuk (világos nadrág, nyitott gallérú, világos ing).

Egyszer csak két Faust áll a színpadon, egy
dinamikus férfi és egy törékeny nô. És
Faust, amikor elküldi a Gondot (Kálnoky
László fordításában: „mégis, fondor ha-
talmad bármi nagy, / ó, Gond, sosem lesz
úr felettem”), ilyenformán Margitot küldi
el, aki a saját nôi arca, a saját animája. Ez
egyszerre mond ellent az ideológus Goe-
thének, és valósítja meg a mûvész Goethe
szándékát. 

A tény, hogy Thalheimer kihúzta a meg-
váltást, engem arra a híres esetre emlékez-
tet, amikor a nyolcvanas évek elején Szol-
nokon Paál István Az ember tragédiája
utolsó mondatát húzta ki. Paál az Ivánka
Csaba által játszott Lucifert tette a tragé-
dia hôsévé. Az Úr utolsó mondata helyett
azt láttuk, ahogyan Lucifer próbálja talpra
állítani és fellázítani az Úr elôtt leboruló
emberpárt. Itt is valami hasonló történik:
az utolsó szavak nem a Misztikus kórus
híres szavai (ezekre itt Németországban
úgyis mindenki emlékszik, az a nyolc sor
iskolai tananyag), hanem Mephisto utol-
só, rövid monológja, amely így ér véget:
„Vége! mért mondjátok ezt? / E szó buta. /
Vég és nemlétezés, a kettô egykutya. / Mi-
re jó az örök Teremtés? / Hogy semmivé le-
gyen minden teremtés? »Vége!« Mit ért-
sünk az ilyen beszéden? / Mintha sosem
lett volna, annyi éppen, / de mintha volna,
körpályán forog. / Az örök Semmiség száz-
szorta jobb.”

Thalheimer tehát ismét megmutatta,
milyen is az, amikor egy rendezô 1. komo-
lyan veszi a feladatát, 2. fantáziadús, 3.
képes ökonomikusan bánni a saját elkép-
zeléseivel, 4. érti egy darab filozófiáját és
történetét, 5. beszéli egy darab költôi nyel-
vét, 6. kitûnôen oszt szerepet, 7. együtt-
mûködik a színészekkel, 8. tud teret szer-
vezni, 9. tudja, mi a tempó jelentôsége.

Egy dolog biztosan nem jut eszembe az
elôadásai láttán: az, hogy ugyanazok a
sznobok, akik a Volksbühne divatos (úgy-
mond: fiatalos) színházát szeretik, ezt a
mélységes (de a humort és fôleg az iróniát
sem nélkülözô) komolyságot is szerethet-
nék. Talán nem is véletlen, hogy egyik
Faustot sem válogatták be a Theatertref-
fenre.

A Deutsches Theater elôtti kis téren ha-
talmas felirat fogadja a látogatót évtizedek
óta: „ ...Verweile doch...” Magyarul körül-
belül ennyi: „…állj meg egy pillanatra...”
Igen ám, csakhogy ez a két szó idézet.
Faust mondja ezt. Nem azt mondja, hogy
állj meg egy pillanatra, hanem azt: állj
meg, pillanat! („Ha láthatnám a síkon át
/ e nyüzsgést, szabad nép szabad honát, /
a pillanathoz esdve szólnék: / Oly szép vagy,
ó, ne szállj tovább! / Nem mossa el megannyi
millió év / halandó-életem nyomát.”)

Magyar színészek, magyar rendezôk, za-
rándokoljatok el a Deutsches Theaterbe, és
elôadás után állítsátok meg a pillanatot.
Hogy tanulhassatok belôle.
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