
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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helyben lépnek be a szereplôk egy „máso-
dik élet” nevû internetes játékba, melyben
ki-ki a saját alteregóját mûködteti. Ezek az
– amúgy Magyarországon is népszerû –
virtuális valóság-játékok az elmagányoso-
dott és a modernitás számos átkától súj-
tott egyénnek egy másik, az élet fizikai-bi-
ológiai-pszichikai szabályai által nem kö-
tött világot és cselekvési teret kínálnak.
Leginkább azonban – és a Rimini Proto-
koll produkciójában elsôdlegesen – a
„másképp csinálás” lehetôségét, egyfajta
élet-újraírási szabadságot. A gyerekét el-
vesztô asszony ismét találkozik a kisfiával,
a társat keresô férfi gombnyomásra rande-
vúzik, az újszíves nô boldogan táncikál,
lazán lóbálva rózsaszín retiküljét…

A civilek jól, mondhatni, felszabadultan
léteznek az elôadásban. Nem válnak szí-
nésszé, noha föltehetôen estérôl estére is-
métlik szerepüket – a produkció láthatat-
lan rendezôje éppen arra vigyázott nagyon,
hogy civilek maradjanak. Paradox módon
színházi hitelességük záloga ez: a valódit
kell látnunk és hallanunk ezen az estén. 

Ennek érdekében olykor párhuzamos já-
ték folyik: négy résztvevô a négy oldal kö-
zönségének külön-külön számol be törté-
netének néhány részletérôl, a masina mû-

ködésérôl, a rehabilitáció során szükséges gyógyszerekrôl, mellékhatásokkal és újabb
gyógyszerekkel együtt, a netes társkeresés praktikus szempontjairól vagy a speed-flirting
szervezési sémájáról. Szükségképpen négyszer mondják el ugyanazt – mi meg, szintén
szükségképpen, rendre figyeljük az elôttünk álló civil mellett a másik hármat is, elvégre
színházban ülünk.

Akkor is, sôt, akkor még inkább, amikor a játékba belép egy magyar kardiológus, aki –
akár egy flott, jól beszélô civil, de hiszen az – ismét a valóságról referál: mivel egy mû-
szív negyven-hatvan millió forintba kerül, a szívátültetésre váró súlyos betegek életkilá-
tásai nem túl jók Magyarországon… A magyar egészségügy állapotát leszámítva ez idô
szerint nincs miért szégyenkeznünk: a magyar fellépô legalább olyan hiteles civil, mint
külföldi kollégái.

Lehetne még hosszan mesélni arról, hogy a szcenírozás is visszafogott: néhány villogó
lámpát leszámítva nincsen színházi „felhajtás”. Vagy arról, hogy az esetleg – szükség-
képpen? – elôforduló technikai és egyéb bakik csöppet sem zavaróak: a valóság másból
sem áll, mint bakikból. Vagy arról, hogy a végén pillanatok alatt bevonszolnak a po-
rondra (mert hát leginkább ennek mondható a közönség körkörös karéjában szabadon
maradó játéktér) egy vurstli-disznót (az „igazi” vurstliban bika szokott lenni), és foga-
dásokat lehet kötni arra, hogy a géppel rázkódtatott állatféleségen hány másodpercig
képes fönnmaradni a jókötésû fiatalember…

Láttam én úgy öt esztendôvel ezelôtt a Theater der Welt elôadás-sorozatában a Rimini
Protokoll Deutschland 2 címû elôadását, melyben vagy kétszáz civil csinált úgy, mintha
ôk lennének a bonni parlament. (Eredetileg helyileg is oda tervezték az elôadást, de vé-
gül nem mehettek be – szerintem a képviselôk attól féltek, hogy dublôrjeik lejátsszák
ôket.) Nem tettek mást, mint újrajátszottak egy egészen valóságos parlamenti ülést –
végtelenül mulatságos volt, de olykor elkeserítô, kiábrándító. Utóbbi minôségeit a tárgy-
tól, elôbbit az imitáció tényétôl és módjától nyerte.

Valahol itt a színház a Rimini Protokoll játékfilozófiájában: bennünk. Mi viselkedünk
úgy, mint egy/a közönség – ettôl lesz színház bármilyen valóság. Pedig végtére mi sem
játszunk: valódi közönség vagyunk. Színházi közönség.
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Rimini Protokoll három tagja, Hel-
gard Haug, Stefan Kaegi és Daniel

Wetzel a giesseni egyetem színháztudományi
szakán tanultak egy sajátos nyitott képzés-
ben; mindhárman az ezredforduló körül vé-
geztek, akkor kezdtek el együtt dolgozni. Úgy-
nevezett projektjeik az elmúlt években látvá-
nyos gyorsasággal váltak ismertté Európa-
szerte. 

– Mi volt a giesseni egyetemi képzés sajátos-
sága? 

HELGARD HAUG: Az egyetemen olyan
tanárokkal találkoztunk, akik arra biztat-
tak, hogy induljunk el a saját utunkon, fejt-
sük ki, amit gondolunk; ez volt az egyetemi
képzés lényege. A gyakorlati munkában ál-
talában évfolyamtársainkkal dolgoztunk
együtt, de persze voltak meglehetôsen szi-
gorú és megterhelô elméleti órák is: német
és angol irodalom, filozófia, sôt közgazda-
ságtan meg még egy sereg egyéb tantárgy.
Az volt a legfontosabb, hogy a saját mun-
kánkkal, ötleteinkkel foglalkozhattunk. Ez
a képzés amúgy is inkább laboratórium: le-
hetôséget nyújt a kísérletezésre.

– 2000-ben készült az elsô közös színházi
projektetek. 

DANIEL WETZEL: Akkor jöttünk rá, hogy
hasonlóképpen gondolkodunk. Az elsô
elôadás abból született, hogy egy modern
színházi épület tôszomszédságában felfe-

deztünk egy öregek otthonát, a két épületnek ugyanis közös volt az udvara. Az érdekelt
bennünket, hogy ennek a két térnek van-e érintkezési felülete. Hiszen az idôs emberek
nem látogatták a színházat, két különálló világnak tûnt. 

– Ha Budapesten lehetôségetek lenne elôadást létrehozni, hogyan fognátok hozzá? 
HELGARD HAUG: Két út kínálkozik. Megihlet valami itt, a helyszínen – ez történt pél-

dául Belgiumban, ahol a Sabination címû elôadásunkat csináltuk, ott a SABENA repü-
lôtársaságtól elbocsátott emberek kérdése foglalkoztatott. Megismertünk valakit, aki
ennél a cégnél dolgozott, és egyfolytában a cég problémáiról beszélt, így aztán elkezdtük
rekonstruálni a SABENA történetét. Olyan jelenségbôl indulunk ki tehát, amely a hely, a
város, az ország életében fontos és akár tipikus is. A másik lehetôség, hogy, úgymond,
„idehozunk” egy kérdést, ami amúgy is foglalkoztat minket. Olykor egyszerûen szembe-
jön a valóság. Például amikor Rigában dolgoztunk, semmilyen kiindulópontunk sem volt.
A Cameriga címû elôadásunk (lásd errôl: SZÍNHÁZ, 2005. december) úgy jött létre, hogy
egyszer csak felfedeztünk a város központjában egy elhagyott épületet, és felgöngyölítet-
tük a történetét, megkíséreltünk újra életet lehelni a házba, visszavinni oda embereket,
történeteket. 

– Történeteket hoztok vagy történeteket találtok, illetve a kettôt keveritek –  ez a módszer. Van
valami, ami érdekes lenne számotokra Budapesten?

DANIEL WETZEL: Szerintem kínálja magát, hogy színház és politika összefüggéseirôl
gondolkodjunk. A politika most itt színházi tereppé vált, színház és valóság között egyen-
súlyoz. A közönség azt követeli, hogy „The show must go on”, folytatódjék a színjáték.
A mostani budapesti politikai helyzetnek is van egy színházi olvasata: hogy egyszer csak
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