
csak a mesteremberek világában válhat ez
is nevetségessé és komikumában fe-
leslegessé. (Ennek a megoldatlanságáról
nem a színészek tehetnek.) Reviczky re-
mek ebben a jelenetben, elmondván pro-
lógusát, némán ül kis sámlija szélén, szem-
üvege mögül figyeli barátait és az urakat,
és válltartása, mosolya, egy-egy kar-
mozdulata, legyintése, lassan világossá
teszi, hogy ez az ember a maga korlátolt-
ságában sem érzi végtelennek a távolságot
maga és Theseus között: lehet, hogy végső
soron ugyanolyanok mind a ketten.

Végül, de nem utolsósorban jó Rudolf
Péter f. h. Puckja is, elsősorban elfogulat-
lansága, manírmentessége, gyakorlatlan-
sága révén. (Mindez nem azt jelenti, hogy
azért jó, mert idegen a Vígszínház profi
közegében.) Kívülálló Puckjában érezhető
talán a legegyértelműbben az egész
előadásból egyébként sajnos többször hi-
ányzó kétértelműség, öröm és szorongás,
kíváncsiság és óvatosság, gonoszság és
kedély. Az egész Szentivánéji-játékra jel-
lemző ambivalencia talán itt a legszemé-
lyesebb.

*

Marton László körültekintő és gondos
munkája vitathatatlanul megvalósította a
Szentivánéji rétegeinek egyikét: s azt
hiszem, a legkülsőt. Eleve lemondott a
teljességről, így ha az előadás önmagán
belül teljes is, elvesztette mitikus erejét,
elvesztette igaz vonzásának egy részét. A
mérleg két serpenyője közül itt az egyik
üres. Így az előadás nem annyira rólunk
szól, mint - hitem szerint - a darab maga.
Elmondják ugyan a darabot, de az nem
szólal meg eléggé. Színművet látunk, de
hiányzik a színház mítosza. Ám ha valaki -
és Marton láthatóan igen - ért a
színházhoz, akkor nem szükségszerű, hogy
elfelejtkezzék annak teljes súlyáról, még
ha ez össze is zavarná az oly tiszta képet,
még ha ez esetlegesen - de nem
szükségszerűen - le is venne a siker
egyébként várhatóan komoly mértékéből.

Shakespeare: Szentivánéji álom (Pesti Színház)
Arany János fordítását átdolgozta: Eörsi Ist-
ván.

Díszlet: Fehér Miklós. Jelmez: Jánoskúti
Márta. Zene: Presser Gábor. Mozgás; Köllő
Miklós, Pintér Tamás. Rendező: Marton
László.

Szereplők: Lukács Sándor, Huszár László,
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KOLTAI TAMÁS

„Múlt éltem
vadként rohan reám"

A Peer Gynt Miskolcon

A Peer Gynt előadásához egyszerre van
szükség érzékeny szcenikai és filozófiai
gondolkodásra. Ibsennek ez a - Brand
mellett - legkevésbé „ibseni" drámája
gyakran kifog a rendezőkön. Nem vélet-
len, hogy csak a legvizionáriusabb alkatú
mesterek, egy Chéreau, egy Stein vagy a
kitűnő finn Lĺngbacka tudták autentikusan
színpadra fogalmazni. S fogalmaz-
ványaikban nem számíthattak az Ibsen-
kutatók támogatására. Lukács Györgytől
Jan Kottig az elemzők legtöbbje Ibsen
„zárt térben" játszódó darabjai-nak kulcsát
kereste, nem éppen alaptalanul, hiszen
ezekkel teremtette meg azt a drámatípust,
amely a XX. századi társadalmi iránydráma
ősének tekinthető. A Peer Gynt kilógott
ebből a sorból; félig reális, félig mesei
világa, a drámai költemény formájába
öntött pikareszk cselekménye, a
létfilozófia norvég folklórba ágyazása s
nem utolsósorban Goethére való nyílt
irodalmi utalásai a Faust-pár-huzamok
tájékára vezették az elméletírókat. Ez nem
könnyítette meg a rendezők dolgát - a
Faust éppúgy ritka műsordarabja a
színházaknak, mint a Peer Gynt.

Az előadás praktikus nehézségei min-
denekelőtt a cselekmény hat évtizedre
szóló széthúzásából adódnak. A játék a
XIX. század elején kezdődik, és a hat-
vanas években ér véget. A fiatal és az öreg
Peert ritkán tudja egyforma intenzitással
eljátszani ugyanaz a színész, s ha igen,
akkor a szerepépítésre fordított energiák
jó része rámegy az öregedés
külsőségeinek ábrázolására. A rendezők
néha kitalálnak „megoldásokat". A bu-
dapesti Nemzeti Színházban a negyvenes
évek elején volt egy olyan változat, amely-
ben Apáthi Imre játszotta a fiatal Peert,
Lehotay Árpád az öreget. Ez a megket-
tőződés dramaturgiai értelmet kapott Ralf
Lĺngbacka rendezésében, ahol a vi-
lágutazó Peer előtt, a hajótörés utáni ká-
bulatban lejátszódik önnön fiatalsága, s
így a visszapergetett emlékezet filmjében,
„az emberélet útjának felén", mintegy
tanúként nézi végig saját történetét.

Csiszár Imre, a miskolci Nemzeti Szín-
ház előadásának rendezője, ha más érte-
lemben is, szintén szkizofrén figurának

látja Peert. Blaskó Péter személyében vol-
taképpen mindvégig két Peer van jelen. Az
egyik, aki végigjátssza a maga karrier-
vagy szenvedéstörténetét (kinek hogy
tetszik). Ez a Peer nem öregszik, ugyan-az
marad az utolsó jelenetben, mint az
elsőben volt. Van azonban egy másik Peer
is, aki időnként (ritkán) föltűnik az
előszínpadra képzelt otthon gyertyafényes
asztalánál, reszkető kezében flaskát tartva
pálinkát szopogat, s együtt öreg-szik
Solvejggel. Alkalmanként ez a reszketeg,
öreg Peer lép ki -- azaz vissza -, újra
fiatalon, a saját történetébe.

Mielőtt a mélyére néznénk ennek a
meghatározó kettős képnek, amely való-
színűleg az előadás fundamentális gon-
dolatát tartalmazza, meg kell állapítanunk,
hogy a rendezői ötlet extenzív, de nem
önkényes. A kunyhó a darabban is
föltűnik a vándorló Peer előtt, valahol a
realitás és irrealitás mezsgyéjén, ahonnan
a megtörtént események csak déli-bábnak
látszanak (Áprily Lajos ford.): „Tán álom
űzi játékát velem? Itthon vagyok s látom a
végtelen / megjárt világokat egymás után.
/ Múlt éltem vad-ként rohan reám."

Ibsennél a kunyhó, s benne az
örökkévalóságig váró Solvejg, a menedék
jelképe. Az elszalasztott bizonyosságé:
„Most már tudom, ez a kép volt velem, ez
hívott, űzött haza szüntelen." Csiszár
megfordítja a képet - és a képletet. Mintha
az otthon volna valóságos, mintha az
együtt öregedés játszód-na le a realitásban,
s a peeri elvágyódás kényszerítené a hőst
újra és újra vissza a maga
képzelettörténetébe. Eszerint a Peer Gynt-
előadások szokásos konvenciója sem
érvényes, az „ewige Weibliches"
jelképeként múlhatatlan-ifjan várakozó
Solvejggel. Épp ellenkezőleg: Peer játssza
végig a maga küzdéstörténetét örök fiatalon,
örök Ádámként.

S ezzel eljutottunk addig a következ-
tetésig, hogy Csiszár - ha egyáltalán bár-
mire - inkább Madách-reminiszcenciákra
épít, mint Goethe-párhuzamokra.

Lehet, persze, hogy a játék és a keret-
játék viszonya sokkal egyszerűbb. Talán
csak az alkoholos öregségbe fulladt Peer
tekint vissza szenilis nosztalgiával élet-
csalódásainak eseménysorozatára. Nem
hiszem, hogy erről volna szó, mert eb-ben
az esetben Csiszárnak az előadás elejére is
be kellett volna exponálnia az agg párost.
De ha így volna, az sem sokat változtatna
a hatáson. Az álomkunyhó mint az
elveszett paradicsom szimbóluma nem
létezik az előadásban. Egészen pontosan:
két, egymástól szcenikai-



lag is élesen elütő otthonkép létezik. Az
egyik - a gyertyacsonkos asztal a pálin-
kásbutykossal - az életcsőd, a szkepszis
valóságos színhelye, (Úgy is lehetne
mondani: ez „Faust dolgozószobája".) A
másik: a szülői ház, Aase picinyke
kunyhója, amit időnként betolnak a szín-
pad közepére, s amiben az Aase alakját
felöltő Solvejg tartja karjában Peert - az
Anya-jelkép a Fiú-jelképet -, miközben
kívül fölvonul a cselekmény összes sze-
replője. Ez a kunyhó bölcső és koporsó is
egyben; az „örök nő" szimbóluma pedig az
egyetlen alakban perszonifikálódott Anya
és Feleség. Nem véletlen, hogy ezzel az
otthonképpel zárul az elő-adás, nem a
másikkal.

Logikusan adódik a kérdés, hogy
mennyire módosítja ez az értelmezés a
hagyományosan kialakult Peer-képet.
Nem könnyű a felelet, az előadás komp-
lexebb áttekintése szükséges hozzá.

Annyi felületes látásra is megállapít-
ható, hogy Csiszár a drámai teljesség
megragadására törekedett. Bár rákény-
szerül bizonyos szöveghúzásokra - a darab
enélkül nem sűríthető egy átlagos színházi
estbe -, a dramaturg Molnár Gál Péter
segítségével olyan változatot készített,
amelyből egyetlen lényeges motívum vagy
momentum sem hiányzik. Hasonlóan
nagyigényű a vizuális látomás. Szlávik
István monumentális díszlete fölhasználja
a modern színpad-technika vívmányait
annak érdekében, hogy végre tudja hajtani
Ibsen instrukcióit. (Ezek közül is a
legnehezebb és a legbravúrosabb a
hajótörés jelenete.) A díszletnek nincs
egységes stílusa, mint ahogy a dráma
egyes jelenetei is más-más anyagból
szövöttek. A rendező tudatosan vállalja ezt
a stilisztikai heterogenitást, sőt rá is
játszik, amikor a marokkói tengerparti
képből cirkuszi bohóctréfát csinál, később
pedig Huszárik Zoltán Elégiájának
részletét vetíti a vászonra, A díszletre - és
Szakács Györgyi jelmezeire - az egyes
jelenetek belső tartalmát a rendezői
értelmezésnek megfelelően ki-bontó
funkcionalizmus jellemző. A hegy-
völgyes norvég táj a maga eredeti -- múlt
századi - romantikus teatralitásával van
jelen, legföljebb a ködöket fújják be mo-
dern gépezetekkel. A marokkói bohóc-
tréfa hatalmas üres térben játszódik. A
kairói elmegyógyintézet kazamatáinak
rácsos följárói és a levegőbe függesztett
börtöncellái éppúgy egy másfajta, modern
szcenikai gondolkodást tükröznek, mint a
tenger hatalmas, fekete viaszos-

vászon hullámai és a közöttük hányko-
lódó hajó.

Az előadást, úgy gondolom, minde-
nekelőtt vizuális benyomásként fogjuk meg-
őrizni emlékezetünkben. A képek ereje
kivételes. A Dovre-birodalom nyíltszíni
változásban tárja föl előttünk hatalmas
torokhoz hasonlító, föld alatti barlangját.
A hánykolódó tenger bravúros szcenikai
effektussal - és Mártha István zenéjének
ideillő akkordjaival - tűnik át a Gud-
brand-völgy lankás lejtőire. A látvány
hatását fokozza a nagyszámú statisztéria
fegyelmezett és esztétikus mozgatása.

A képek evokatív ereje bizonyos érte-
lemben heroizmusra kényszeríti a Peert
játszó Blaskó Pétert. Meg kell felelnie a
szcenikai kihívásnak. Blaskó heroizmusa
nem csupán a fizikai teljesítményből
fakad; valójában a fizikai teljesítmény
érzékelteti magát a küzdéstörténetet. A
színésznek hatalmas svunggal kell végig-
játszania a több mint négyórás előadást.
A „császárság" álma mintha a féktelen
életszomj, a teljességre törekvés, a vehe-
mens nekibuzdulás szinonimája lenne
Blaskó Peerje számára. Nem a nagyokat
lódító, kajla legénykét kapjuk, akit a kö-
dös hegyormokról a nem kevésbé átte-
kinthetetlen „társadalomba" űznek
nagyralátó, illuzionista álmai. Nem is a
túlfejlett individuumot, a szuperindivi-
dualistát, aki a „légy önmagad" nevében
mindenkin átgázol.

Blaskó Peerje valószínűleg nem azért
kiközösített a falujában, mert nagy tet-
teket füllent, hanem azért füllent nagy
tetteket, mert kiközösített. A „császárság"

sem azt jelenti a számára, hogy mások
fölé tornázza, csupán hogy megvaló

sítsa önmagát: Az „önmagam lenni" s ez
ibseni gondolat - a „magam meghaladni"-
val egyenlő a szemében. A Blaskó
játszotta Peer ezért a célért indul el s
megy bele a vállalható kompromisszu-
mokba. Az előadás mintha azt bizonyí-
taná, hogy a világnak éppen a megőrzött
individuumra nincs szüksége, s olyan cél
sincs, amiért érdemes volna lemondani
az egyéniségről. A hagymát hámozó Peer
nem önnön személyiségének mag-ját
keresi a héjak alatt, hanem a célt, ami-ért
érdemes küzdeni. S hogy nem találja,
már jön is érte kanalával a Gomböntő,
aki csak arra vár, hogy a Peer-féle „in-
dividualistát" is beolvassza - a masszába,
Az előadás harmadik felvonásának
körforgásszerűen ismétlődő permanens
halottasmenete, miközben állandóan fi-
gyelmeztet a Gomböntőnek szállított, ki
nem fogyó „emberanyagra", baljós háttér
ehhez á rendezői gondolathoz.

A korábbi kérdésre adott bizonytalan
válasz tehát valahogy úgy hangzik, hogy
a „norvég illúziók" írói kritikával szem-
lélt jelképalakja alapos változáson ment át
az előadásban. A válasz azért bizonytalan
mégis, mert bár a figura értelmezésé-nek
megváltozása könnyen érzékelhető, s így
nem nagy kockázat kimondani, hogy
Peer ezúttal a rendező vállalt hőse, az állítás
igazolására nehéz részleteket előhívni.

Egyszerűen azért, mert az előadásban
nincsenek részletek. A hőshöz való kri-
tikai viszonyunk megszűntével eltűnt a
játékból az alakját övező irónia, nyoma
sincs a Peer és Aase közti incselkedő
haragszomrád-kapcsolatnak... Röviden
szólva: minden, ami hétköznapian em-

Tímár Éva (Aase) és Blaskó Péter (Peer) a miskolci Peer Gyntben



he
ti, s ezáltal könnyebben megközelíthető,

átadta a helyét a „fölstilizált", mo-
dellisztikus-allegorikus-szimbolikus kép-
szerűségnek. Ez törvényszerű, hiszen a
szöveg értelmezésére az előadás munka-
hipotézise szerint nincs lehetőség. Blaskó
hatalmas elánnal veti bele magát a játék-
ba, teljesítménye fizikai értelemben is le-
nyűgöző - például percekig szaladgál
szövegmondás közben a domboldalon,
karjában a Tímár Éva játszotta Aaséval - ,
de már az árnyalásra nem kap időt. Sem a
szöveg árnyalására - hangja a megeről-
tetés miatt kissé „fedett" és artikulálatlan -
, sem a játék részleteinek kidolgozására.
Ahol mégis, ott dimenziót tud adni a fi-
gurának. Például Aase halálakor; ez a
ritka „lírai betét" - Tímár Évával - az
előadás leghagyományosabb és
színészileg legszebb részlete.

Kétségtelen, hogy a sokszereplős dráma
a címszereplőn és Aase anyón kívül nem
kínál igazán hálás szerepeket. Talán még
egyet: Anitrát, akit - a Zöldruhás nővel
összevonva - Molnár Zsuzsa ját-szik.
Solvejg is inkább színészi „jelzés", Igó
Éva bensőségessége ellenére.

*

Furcsa paradoxon a színház. A miskolci
Peer Gynt a szó legszebb értelmében igazi
teátrum, amelynek teljes kibontásá-

ra szánt, súlyos, költői szövegét elnyelik
a gyönyörű képek. A néző azon kapja
magát, hogy belefeledkezik a látványba,
miközben hallja, amit a színészek monda-
nak. De a hallottak értelmezésébe olykor
belefárad, s ilyenkor óhatatlanul kikap-
csol. Ha megkérdeznék tőle, kicsoda ez a
Peer Gynt, nem biztos, hogy tudna fe-
lelni. Talán hasonlítana azokhoz a modern
ruhás fiatalokhoz, akik a játék vége felé
idegenül merednek a saját legendájává
vált hősre. Nem is ismerik, nincs közük
hozzá.

Meglehet, persze, hogy éppen erről szól
az előadás.

Henrik Ibsen: Peer Gynt (miskolci Nemzeti
Színház)

Fordította: Áprily Lajos. Dramaturg: Mol-
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NÁDRA VALÉRIA

Zenés-táncos
kirgiz skanzen

Ajtmatov műve a Thália Színházban

Ajtmatov regénye, Az évszázadnál hosszabb
ez a nap sem kerülhette el a sorsát -
műsorára tűzte a Thália Színház. A kész
produkció a színpadra alkalmazók (Elbert
János és Kazimir Károly) - nyi-
latkozataiból ismert - előzetes aggályait
igazolta, amely szerint ezt a regényt nem
lehet színpadra állítani. A Thália Színház
azonban nem ismer lehetetlent, Ajtmatov
műve viszont a színpadon valóban ke-
ményen ellenállt a vállalkozásnak.

„Az ember, ha nem emlékszik múltjára,
amelynek segítségével újra meghatá-
rozhatja helyét a világban, az ember, aki
nélkülözi népének és más népeknek tör-
ténelmi tapasztalatait, kívül marad a tör-
ténelmi perspektíván és csak a mának
képes élni." Maga Ajtmatov foglalja össze
így műve legsúlyosabb, legfontosabb és -
tegyük hozzá - számunkra is
legaktuálisabb gondolatát. A múlthoz való
viszony őt, egy kis nép fiát, érthetően
izgatja, és többrétű írói nyomozásra
készteti. A kirgiz kultúrában még az
írásbeliség is újkeletűnek számít. Az írói
feladatok megsokasodtak ettől a ténytől.
Maga Ajtmatov például fiatalkorában
úttörő munkát végzett a néphagyomány-
ban élő dalok és legendák összegyűjtése,
lejegyzése terén, s a folklórhoz való
rendkívül erős kötődés mindmáig jel-
lemző önálló alkotásaira is. Az évszázad-
nál hosszabb ez a nap például az „akinek"
(népi énekmondók) két mondáját dolgoz-
za össze a jelennel és a jövővel. Az első
pillantásra bonyolult szerkezetűnek tetsző
mű mind a négy rétege ugyanazt a
gondolatot közvetíti, s így harmonikusan
illeszkedik egymáshoz. „Az emberi em-
lékezet lánca a földről már felér a világ-
űrbe" - mondja Ajtmatov, s valóban: a két
ősi monda lényegileg ugyanarról szól,
mint a tudományos-fantasztikum
szférájába tartozó űrtörténet, illetőleg a
közelmúltban (az ötvenes évek elején) és
a jelenben játszódó cselekmény. Írói meg-
formálás tekintetében a szovjet-amerikai
űrpáros találkozása a földön kívüli fej-
lettebb civilizációval - a leggyengébben
megoldott rész a regényben. A kapcso-
latfelvétel az idegen civilizációval meg-
hiúsul, s a bizalmatlan elzárkózás ki tudja
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