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 KRITIKAI TÜKÖR 

Ibsen nem színpadra szánta a Peer Gynt-öt,
int ahogy a Brandot sem, hanem egy könyv

apjaira. Nem drámai műnek tartotta, hanem
öltőinek, nem színészekkel akarta
egjeleníteni, hanem szavakkal akarta életre

ívni hőseit a képzelet színpadán.
Álomjátékot" írt olyan dramaturgiai elvek sze-
int, melyeket titkos hódolója és féltékeny északi
iválisa, Strindberg fogalmazott meg - jóval ké-
őbb - saját Álomjátéka bevezetőjében. Egyet-

en hőse van: az álmodó, egyetlen logika irányítja
ősét az útján: az álom logikája. Ibsen ezt tartotta
gyben „legnorvégabb" művének is, melyet le-

ordítani nem érdemes, s melyet más nemzetek
iai nemigen érthetnek meg. Talán éppen ezért

égis a Peer Gynt jelentette mindig a legna-
yobb kihívást szerte a világban színházaknak
s rendezőknek. Pályája során másodszor, úgy

átszik, Csiszár Imrének is.
Egy álomlogikájú darab színpadi sikerének

sakis a határozott, mindenre kiterjedő rendezői
látomás" lehet a záloga. Csiszár látomásának
ét konkrét és egyben metaforikus alappillére
an. Az első, amely képileg és gondolatilag is

mintegy keretbe foglalja a három felvonásba tö-
mörített előadást, a kezdő és a befejező felvonás
domináns képi és gondolati eleme: a hegy. Eb-
ben a két felvonásban ugyanis az egész színpad
meredek, mintegy negyvenöt fokos szögben
emelkedő hegyoldal, amelyet kétoldalt és hátul
égbe szökő és megmászhatatlan drapéria-
hegycsúcsok vesznek körül. Ezen a terepen,
eb-ben az élettérben egy helyben állni szinte
nem is lehet, csak mászni, kapaszkodni felfelé,
vagy csúszni, gurulni lefelé. Egy ibseni
alapmetafora válik itt valósággá a szemünk
előtt, a megmászhatatlan, meghódíthatatlan
magaslat, vágyaink fantomja és kudarcaink
színtere, Solness templomtornya, Brand, Osvald
Alving, John Gabriel Borkman és Rubek
professzor elérhetetlen hegycsúcsa.

Ebben a közegben válik drámai és dramatur-
giai mozgatóerővé a hazugság, a rendezés má-
sik gondolati alappillére. Az álom, az álmodás, a
képzelgés, a költészet - más szóval és szigo-

Bregyán Péter (Peer Gynt) és Ráckevei Anna (Sol-
vejg) a Nemzeti Színház előadásában

rúbban: a hazugság az egyetlen fogódzkodó a
meredek hegyoldalon, az egyetlen teremtő erő,
amelynek segítségével Peer úrrá lesz a halálon
(Aase halálán) és az életen. Mert az élet, mely-
nek eseményei sík vidéken zajlanak - a marok-
kói szín, a sivatag, az oázis, Egyiptom, Kairó, az
előadás egész második felvonása - nem más,
mint hazugság. Csiszár ugyanis a színpad előte-
rében az egyes jelenetek között némajátékot
rendezett, melyben azt közli, hogy Peer soha
nem hagyta el hazáját, hanem Solvejg mellett
szépen megöregedett, s „utazásai" csupán alko-
holgőzös képzelgések. Szellemes és újszerű
megoldás, mely magyarázatot kínál Solvejg vak-
ságára is: így ő is „láthatja" Peer kalandjait, vi-
szont nem kell látnia magát az öregedő férfit. Ha-
zudhat magának, ha úgy tetszik.

És Solvejg „hazugsága" a darab végén, ami-
kor a Pietà-szerűen kimerevített képben végső
menedéket nyújt az öntőkanál elől hiába mene-
külő Peernek, éppoly teremtő hazugsággá válik,
mint Peeré Aase halálakor. Nem véletlen, hogy
ez a két pietà, az anyját tartó fiú és a szerelmét
tartó Solvejg (az utolsó képben döbbenetes hű-
séggel idézve Aase vonásait) hozza létre azt a
két kivételes pillanatot a darabban, amely moz-
dulatlan, amelyre nem hatnak a meredély felfelé
vagy lefelé húzó erői.

Az igényes és minden részletet gondosan
megmunkáló rendezés szigorúan kijelölte a szí-
nészek mozgásterét, melyben nem sok hely ma-
radt az egyéni invenció számára. Nyaktörő lejtőn
kell állandó mozgás közben nehéz és költői szö-
veget mondani, elsősorban Bregyán Péter-nek,
aki elkerülte Peer szerepének legfőbb buktatóját,
a harsányságot, és egy esendő, de nem
jelentéktelen alakot formál. Méltó partnere eb-
ben Timár Éva (Aase) és Ráckevei Anna (Sol-
vejg). A merész és izgalmas díszlet Vayer Tamás
munkája, a jelmezek Szakács Györgyit dícsérik,
a szellemes zenét Mártha lstván szerezte. Fe-
detlen keblekből és kéjvonaglásból a kevesebb
több lett volna.
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