
oethe szinte mindent pontosan tudott, így azt is, hogy élete fõmûve a Faust, elég 
idôt adott magának a munkához, éppen egy (goethei) életre (1749–1832) ele-

gendôt. A tragédia Elsô részét (Faust. Der Tragödie erster Teil) ifjúként, 1775 táján kezdte
el; publikált is belôle részleteket, a végsô változat 1808-ban jelent meg könyv alakban.
A Második részt (Der Tragödie zweiter Teil) nem sokkal halála elôtt zárta le véglegesen, a
szó minden értelmében, hiszen borítékba tette, és ünnepélyesen lepecsételte a roppant
terjedelmû kéziratköteget. Hogy nem sokkal ezután egy Wilhelm von Humboldtnak írt
levelében kifejtse: a jelenlegi kor nem alkalmas arra, hogy a Faustot nyomtatásban ol-
vassa – kár belé, úgysem fogja megérteni. Szóval a saját kora és – ahogy mondani szok-
ta – „németjei” iránti megvetésében Goethe elérte, hogy a Második rész már csak halála
után került nyomdába – a hiúságnak fityiszt mutató hiúság példátlan esete ez. És bár az
egészséges weimari titkos tanácsosnál németellenesebb szövegeket csak a beteg Nietzsche

írt, ennek ellenére a Faust hamarosan
nemzeti dráma, sôt ügy lett, bár a szerzô
már az Elsô rész megértésével kapcsolat-
ban is kinyilvánította jupiteri kételyeit:
„De hát a Faust mégiscsak valami inkom-
menzurábilis, és minden kísérlet, hogy
közelebb hozzák az értelemhez, hiába-
való.” És noha Nietzschének abban felte-
hetôen igaza volt, hogy a bálványok egyik
legfôbb értelme, hogy lerombolják ôket, a
Faustot bírálni, megkérdôjelezni, gúnyol-
ni, netán kiforgatni blaszfémiának számí-
tott minden kor németjeinek szemében.
Most (részben) mégis erre vállalkozott a
rendezô, Michael Thalheimer, aki svájci
születésû, tehát talán merészebb e téren.

Komolyabban megvizsgálva kiderül,
hogy szó sincs gúnyról vagy a goethei szö-
veg kiforgatásáról, netán megcsonkításá-
ról. Nem – mélyen átgondolt, precízen
megtervezett és nagy mûgonddal kivite-
lezett színházi eljárások sorozata lett a
Deutsches Theater elôadása, melynek egyik
legfôbb célja, hogy Goethe mûvérôl lepe-
regjen az idôk által ráhordott sok cicoma és
unalmas ónémet aranysújtás. És hogy ki-
derüljön, amit sokszor csak éjszaka, mint-
egy a paplan alatt olvasva tudtunk: a néme-
tül 4614 verssornyi szöveg valóban egyike a
világirodalom legnagyobb drámáinak és
költeményeinek. A német nyelv és színházi
gondolkodás felfoghatatlanul tágas nem-
zeti és egyetemes jelentésû ünnepe – ez
Thalheimer rendezésének egyik értelme.
A bálványrombolás önnön ellentétébe,
Goethe féktelen dicsôítésébe fordult. 

Ehhez természetesen színészek kelle-
nek. Hetet láttunk a Faustban, mindegyi-
kük elképesztô beszédtechnikával, szín-
padi ritmusérzékkel rendelkezik, és a há-
rom fôszereplô talán csak „mennyiségileg”
erôsebb a négy kisebb szereppel, kevesebb
szöveggel ellátott társánál. Durván leegy-
szerûsítve és túlozva: bármelyikük eljátsz-
hatta volna partnere szerepét, és viszont.

Ehhez persze nem árt, ha a színész min-
den pillanatban tudja, hogy miben vesz
részt, mit játszik, mi az egész összhangzó
értelme. Itt lép be Thalheimer úgynevezett
koncepciója. Hogy a káprázatos költésze-
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Az egyszerûség diadala
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Annika Kuhl (Margit) 
és Ingo Hülsmann (Faust)
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tet (annak összes humorával és villódzá-
sával együtt) és Goethe egyik legalap-
vetôbb intencióját – az Elsô rész az emberi,
a kisvilágot ábrázolja – napvilágra hozza,
meg kellett fosztani a szöveget minden nem
szorosan idevágó mondattól. A könyvdrá-
mát ki kell szabadítani. Elôkerült hát a
plajbász, és irgalmatlan pusztítást végzett
a verssorok tengerében. Kikerült az „Aján-
lás”, az „Elôjáték a színpadon”, az „Égi
prológus”, ki az „Auerbach pince Lipcsé-
ben”, a „Boszorkánykonyha”, a „Boszor-
kányszombat” (szinte teljes egészében);
és a jelenetek többi részét is vagy erôsen
megkurtították, vagy összerántották, rövi-
dítették, toldozták-foldozták. Hogy a vé-
gén aztán kimaradjon a híres „Megválta-
tott!” felkiáltás is Margit halála után
(Thalheimer elgondolásában mindenki
vesztes), és az estét a Második rész elsô
Faust-monológjának záró szakasza kerekítse
le – és nyissa meg a Budapesten most nem
látott Második rész felé. Így a reflektorfény
nagy része Faust és Margit tragédiájára
esik, melyben a kerítô Mefisztó mellett
valóban csak mellékszereplôk a többiek:
a szomszédasszony, Margit bátyja vagy
Faust famulusa. Ez persze nem jelenti azt,
hogy Thalheimer kihúzta a dráma filozó-
fiai méregfogát is. Az elôadásban Faust
rendre elmondja nagy elmélkedô mono-
lógjait, elôadja kétségeit a világban, önma-
gában, a tudásban – és így tovább. Ingo
Hülsmann játéka – a döbbenetesen kidol-
gozott testi jelenléttel együtt – mélyen in-
tellektuális. De Mefisztó és Margit megje-
lenésével az összes magánbeszéd kissé hi-
teltelenné válik, és úgyszólván idézôjelbe
kerül; olykor a nézô úgy érezheti, Faust
egyszerûen csak nyavalyog és riszál, mert
Margitban nem a szûziesen tiszta termé-
szetnek az emberi tudás és az ezzel járó
szkepszis által még érintetlen részét látja,
hanem egy ágyba való babát. Vagy jobb
esetben mindkettôt, hiszen Margit Faus-
tot kissé filozófiailag is ingerli, csábítja.
Faust szerelme, összes ömlengése némileg
hazugnak tetszik most, és ez csak fokozza
árulását, aljasságát. Mefisztó folyvást ki is
gúnyolja ezért, rámutatva gondolatai álsá-
gosságára és a férfi – ágyékára. Mefisztó
valóban közönséges, de nem azért, mert
rossz az ízlése, hanem azért, mert mindig
kimondja és leleplezi Faust szóvirágos
szédelgéseit. Szóval Thalheimer egy kissé
Mefisztó oldalára állt, aki most nem köd-
párákba burkolt vagy pudli képében meg-
jelenô démon, hanem hús-vér „ember”:
Sven Lehmann pulóveres figurájában leg-
alább annyi van a bölcs, sokat látott ör-
dögbôl, Faust méltó bölcseleti ellenfelé-
bôl, mint a nagyra törô, jól replikázó stri-
cibôl. Olykor pedig egészen olyan, akár
egy mocskos díler, aki ellátja védencét kü-
lönféle csodaporokkal. Faust ebben a min-
den mesés elemet elvetô rendezésben is

megifjodik, de nem a bájitaloktól, hanem a Deep Purple együttes egyik klasszikus szá-
mától; amikor a Faustot alakító Hülsmann erre a zenére „ráz”, eksztázisában szinte a
szemünk elôtt változik át öreg tudósból fiatal, harcos rockerré vagy hatvannyolcas di-
ákká. Mi sem természetesebb, mint hogy ekkor pillantja meg Margitot. Annika Kuhl
amolyan egyszerû, kissé endékás csaj, rémesen ízléstelen ruhában, gátlásosan sietôs já-
rással, beszorítva a maga egyetlen ágyból álló szobájába – a háttérben kereszt. 

És akkor most a díszletrôl. Szükségszerû, hogy a nagy szövegredukció nagy látvány-
csökkentést, rekvizitumfogyást is hozott. De itt is a végletekig végiggondolt minden.
Olaf Altmann díszlete eleinte pusztán egy hatalmas, zárt, lassan forgó hengert mutat,
elôtte ágálnak a színészek. Talán a maga „levében” forgó földgolyó ez, vagy a makrokoz-
mosz, mindenesetre még nem az emberi világ, vagy ha mégis, akkor annak univerzális
burka. Margit szobácskájának képében a mikrokozmosz, vagyis az emberi életvilág akkor
nyílik ki és válik láthatóvá, amikor Faust megfiatalodik a Deep Purple-zenétôl, és talál-
kozik a lánnyal: a szerelem, netán a boldogság ott van Faust elôtt-mögött, a földgolyóba
rejtve, csak nagy metafizikus köldöknézésében a profi szkeptikus nem képes észrevenni
ezt. A szobában vakítóan fehér, vaskeretes ágy, amolyan kórházi kellék, kikeményített

ágynemûvel. A háttérben világító kereszt az egyetlen jelentéses kellék az elôadásban (a
többi – összesen kettô – teljesen mindennapi tárgy: egy pohár, melybôl Faust a „mérget”
issza, és aztán ezt adja oda Margitnak, hogy elaltassa az anyját, és a kincsesládika. Min-
den a végletekig leegyszerûsített.) A kereszt függôleges felsô szára aztán legörbül, amikor
Margit odaadja magát Faustnak (talán az egyetlen zavaróan hatásvadász momentum az
elôadásban, ugyanakkor logikus, hiszen Faust most Margit hitét is megöli). Margit egy-
szerû lélek, de nem buta, noha antológiadarabként elhíresült, a thulei királyról szóló da-
lát az ágya szélén ülve, mintegy a középiskolai szavalóversenyre készülô csitri intonáció-
jával adja elô. Margit nem a Faust-féle egyetemeken kikupált, hanem ösztönös, érzelmi-
érzéki metafizikus, aki mintegy a lelkével tapint rá Faust életének egyik nagy kétségére,
amikor a végsô odaadás elôtt még megkérdi: „Istent hiszel?” Ezzel indul az elôadás egyik
felejthetetlen csúcspontja: Faust megadja a maga bonyolult, körmönfontan panteista vá-
laszát, de Margitnak Thalheimernél ez nem elég, ismét felteszi a kérdést: „Glaubst du an
Gott?” Mire Faust már kissé ingerültebben, de újból elmondja a maga kitérô feleletét.
Margit persze nem éri be ezzel, újból kérdez, és így megy ez, ha jól számoltam, háromszor
egymás után: Ingo Hülsmann már a szó minden értelmében szinte a plafonon, az egész
teret berohangálva hörgi, olykor némán nyökögi, harákolja a választ, dadog-makog, és el-
jut a teljes idegösszeomlás határára, míg Margit mozdulatlanul áll – a két szereplô topog-
ráfiája ezúttal is tökéletesen átgondolt: Margit itt makacs, rendíthetetlen, miközben
Faust támadó, a lány körül bolygóként keringô. A szövegbe való belenyúlás szélsô
esete ez, ugyanakkor megint a teremtô rombolás diadala; a hihetetlen színészi virtuozi-
tással (ugyanakkor roppantul szórakoztatóan, szinte kabaréharsánysággal) elôadott
jelenetben teljesen világossá válik Faust életének és gondolkodásának összes halogató
hazugsága, és persze a lányt és ôt végzetesen elválasztó intellektuális különbség is.
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Végül Margit megtörik, vagy megsajnálja a férfit, egymásba omlanak – gyôz az érzékiség.
Faust ebben a színrevitelben nem köt vérszerzôdést az ördöggel, ám mégis a vér lesz

az, mely megpecsételi kötelmüket. A Margit gyónását mutató templomi jelenetben Me-
fisztó a pap képében átöleli a lánykát – szegény meggyalázott teremtés ruháját elönti a
vér. És a börtönben, mélyen megvetve és utálva Faustot, nem várja be a hóhért, ô maga
vágja el torkát, újabb vérpatakot fakasztva. Aztán ott állnak a végén mindhárman, Mar-
git vérével szennyezetten, az ördöginél szörnyûbb szerzôdésbe kötve. Megrendítô, való-
ban katartikus pillanat. Úgy tûnik, nincs tovább. De mégis: valami végkicsengésnek kell
lennie. És a nagyképû, ugyanakkor költôileg valóban lenyûgözô tanulságot a vízesés és
a szivárvány látványába belefeledkezô, a megrendült, hiszen Margit vérével iszamos
Faust szavalja el mintegy visszatekintve a Második részbôl: „Minden emberi fölfelétörés-
nek / hû tükre ez. Gondolkozz el s jegyezd meg: / szines visszfényében miénk az élet.”
(Kálnoky László fordítása) De még nincs vége, ez így túl szép lenne, Faust nem dumál-

hatja ki magát a rémtettbôl, Thalheimer
Mefisztó keze által még odaken egyet a
fôhôsnek. Mert nagy svádájú magánbe-
széde végén Faust kissé tanácstalanul áll,
nem tudja, mi jöhetne még, ô megtette a
magáét; Mefisztó felé fordul, szemében
kérdés, ilyesféle: „ennyi? Mehetek?” És az
ördög megvetôen int: „mehetsz”. Sôt:
„kopj le!” Mi meg mehetünk ki a buda-
pesti éjszakába egy örömteli tapasztalat-
tal, mert úgy érezhettük: a kísérlet, hogy
a darabot közelebb hozzák az értelmünk-
höz, nem volt eredménytelen.
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i ebben a színház?
A szív a közös nevezô a Rimini Protokoll Blaiberg und Sweetheart19 címû – a

Trafóban is bemutatott – produkciójának két vaskos fonala között: másként beteg szívek keres-
nek gyógyulást. Szívátültetés és internetes társkeresés: egy súlyos és egy könnyített szívbaj követ-
kezményei.

A Trafóban négy oldalon ültek a nézôk, erôsen magasított dobogón, mintha csak aré-
nában volnánk: a jó láthatás ezúttal kiemelten fontos, ki voltunk emelve. (Nincs is „ren-
dezôi oldal”: mindenki ugyanazt kapja.) Nemcsak a középen lévô játékteret kell látnunk

ugyanis, hanem a dobogók közti járáso-
kat, sôt, a fejünk fölötti hatalmas kivetítôt
is, persze nem a fejünk fölött, hanem pél-
dául szemben vagy kétoldalt. 

Az elôadás vetítéssel kezdôdik: mûtétre,
szívátültetésre készítenek elô egy beteget
– mintha híradót vagy ismeretterjesztô
mûsort látnánk. Majd megszólal – immár
élôben, egészségesen, azaz gyógyultan –
az asszony, aki új szívvel él, és folytatja a
történetet: a vihar miatt nem indulhatott
azonnal a helikopter, várni kellett az új
szívre.

Aztán egy másik asszony veszi át a szót,
s száraz, tényközlô tónusban elmeséli azt
a napot, amikor elveszítette legkisebb fiát,
aki vonat elé ugrott, öngyilkos lett – és a
kórházban donor lett belôle: szívdonor.

Amikor egy fiatalember szólal meg, és
angolul elmeséli a „speed-flirting” szabá-
lyait – magyarul a rémes „rapid randi” ki-
fejezést használják –, addigra nagyjából
mindenki számára világos és egyértelmû,
hogy minden, amit látunk-hallunk: való
igaz, mármint a szó hétköznapi értelmé-
ben; nem kitalálta és megírta valaki – leg-
följebb az élet. Sôt, a játék terében mozgó-
beszélô figurák sem színészek, hanem ci-
vilek: éppen azok, akikkel megesett az,
amirôl beszélnek. Nagyjából.

Ennek nyomatékosítására számos való-
ságtöredéket – ráadásul adott esetben a
nézô által nagyon kevéssé ismert részletet
– illesztenek be a játékba (mert hát amirôl
szó van, végtére is játék), olykor verbálisan,
máskor képpel. Gyógyszereket, speciális
orvosi eljárásokat és mûszereket mutatnak
be olyan részletességgel, mintha csak ter-
mékbemutatón lennénk, és az lenne a cél,
hogy vegyünk például egy szív-tüdô-masi-
nát, vagy éppen a tekintélyes katalógusból
szemezgetik a társra vágyó orosz lányokat,
miközben egy ismerkedési történet külön-
bözô fázisainak is tanúi vagyunk.

A színpadi szervezettség csúcspontján
belép a (virtuális) valóság: igaziból, ott
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Beteg szívek
■ R I M I N I  P R O T O K O L L  ■

Heidi Mettler és Jeanne Epple
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