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oldogság (az égi és földi szerelem) viszonyát, a
ivonulás szükségszerűségét és lehetőségét. Az
lőadás nem dönt, de nyilvánvalóvá teszi (lát-
ányban éppúgy, mint értelmezésben), hogy a
ét világ között nincs szakadék; az Üdlakról és az
rdennes-i erdőről való lemondás nem jelent
ompromisszumot. A nyomorúságban való bol-
ogságkeresés líraibb és heroikusabb erőfeszí-
és, mint a képzeletbe menekülés.

Zeke Edit egyénített jelmezei a díszlethez
asonló egységbe olvasztják az ardennes-i erdő
opott varázsát és a mai kor kopott divatját. No-
ák Péter zenéje hitelesíti a tűz köré gyűlő,
ajdan talán értelmiségi csavargók
ényszeredetten vidám dalait.

Az interpretáció legfőbb támasztéka azonban a
zínészi játék. Naszlady Éva Rosalindája sírósan
olondozik, minden erejét összeszedve játssza az
rősebbet és nevet magán, amíg még bír, remény-
elenül próbál hinni szerelmében és tíz körömmel
apaszkodik az érzéseibe, amikor éppen nem ké-
elkedik bennük; minden pillanata megindítóan ih-
etett. Rancsó Dezső Orlandója csendes
rtetlenséggé oldja a görcsöt, párjához
asonlóan kel birokra egy nemzedék kételyeivel.
ovács Lajos megmutatja a próbálkozásokba
elefásult Próba-kő szellemességének
resjáratait, a kudarcokat megunt kísérletező
eletörődését a valóságba. Kerekes Viktória mint
hoebe és Debreczeny Csaba mint Silvius
gyanolyan kétségbeesetten keringenek a maguk
rzelmi útvesztőjében, mint a többi
sszesodródott pár. Ahogy Orlandóval konokul
onítják az ég felé fájdalmukat, csakugyan olya-
ok, „mintha kutyák üvöltenének a holdra"; kere-
ettségében is megrendítő és groteszk pillanat. (A
esztus nem a szöveg üres illusztrációja, hanem
zt a korántsem nyilvánvaló igazságot jelzi, hogy a
árom szerelmes kínja és dühe ebben a pillanat-
an Rosalinda ellen irányul.)

Nem könnyű feladat értelmezni az Ahogy tet-
ziket. Kevés Shakespeare-dráma van, amely-
en ennyi megoldhatatlannak tetsző kérdés és
thidalhatatlannak tűnő ellentmondás rejlik. Mi-
rt nem dobják félre a játékot a fiatalok, ha egy-
zer semmi akadálya annak, hogy egymáséi le-
yenek? Miféle helyez az ardennes-i erdő, ahol
lvetélt moralisták bolyonganak, ahol megtérnek

bűnösök, ahol szebbnek tűnik az élet? Ha
zebbnek tűnik az élet, miért megy vissza min-
enki „a valóságba"? És valóban szebb-e itt az
let? És miért színház az egész világ - elég-e
ajon a Teatrum Mundi Shakespeare korabeli
onvenciójára hivatkozni?

Ez pusztán töredéke a válaszra váró kérdé-
eknek. Az az előadás, amely valamennyi kér-
ésre következetes és egységes választ keres,
efogadójától hasonló szellemi munkát igényel,
int alkotóitól. Talán túlértelmezettnek is hat. a
ráma és a mese elutasítását sugallja, megoldá-
ai pedig unalomig ismert színházi közhelyek-

nek, öncélú rendezői ötletfitogtatásnak tűnnek.
Csakhogy ritka az olyan előadás, amely maka-
csul ragaszkodik a darab kérdéseinek megvála-
szolásához; amely csökönyösen értelmezni kí-
vánja a legapróbb és legsúlytalanabbnak tetsző
részleteket is; amely a mellékszereplők drámáját
éppoly fontosnak tartja, mint a főhősökét, s
amely mindezt igyekszik a dramaturgiai munka,
a látvány és a színészi játék egységébe foglalni.
A kecskeméti Katona József Színház előadása
kísérletet tesz az Ahogy tetszik komolyan vételé-
re; következetesen végigvitt gondolatmenete
választ kínál a mű nem egykönnyen megfejthető
kérdéseire. Eszközei ugyan nem mindig találó-
ak, gyakran nem illeszkednek az előadás világá-
ba, olykor a színészi játék képtelen hitelesíteni
őket, mindemiatt néha csupán elméleti feltevé-
sek maradnak, „lábjegyzetek" a szöveghez -
ennek ellenére határozott értelmezéssé egysé-

A harminckilenc eves Ibsen mar alaposan
ismeri a jól megcsinált színdarabok technikáját
- hiszen egy évtizeden át ilyeneket rendezett
Skandináviában -, de anarchizmusa és
társadalomkritikai hevülete ekkor még nem
engedi meg, hogy ezt a technikát saját
drámaművészetében is alkalmazza. Az
életművét uraló spekulatív, didaktikus és peda-
gógiai jelleg ekkor még epizodikus költői monst-
rumok alkotóelemeként rejtőzködik. Semmi sem
fedi el azonban a narcisztikus egót, amely akkori
darabjainak poétikáját és kompozícióját szervezi.
„A magam analizálása Peer Gyntnek (...) sok
vonását hozta napvilágra" - írja egy helyütt.

A kanalizálatlan érzelmeket ekkor még a vers-
forma zabolázza. A poétikus dramaturgia. az al-
kotói gigantománia közvetlen megnyilatkozása
színháziatlan struktúrák létrejöttét, költői életké-
pek epikus füzérét eredményezi. A verselés kí-
nálta formai eszközrendszer rövidesen már nem
elégíti ki a szerzőt; a Peer Gyntöt követően nem ír
több költői darabot, s hamarosan lesújtó véle-
ménnyel lesz a saját első alkotói korszakát is jel-
lemző verses darabokról. Ezt írja: „A verses for-
ma rengeteg kárt okozott a színházművészet-
nek... A verses formának a közeljövő drámairo-
dalmában aligha juthat említésre méltó szerep;
az írói mondanivaló bizonyára nem fér majd meg
vele. Ezért el kell pusztulnia." Amikor így véleke

gesülnek, amelyet nem lehet figyelmen kívül
hagyni a produkció megítélésében.

Egy komolyan vett Ahogy tetszik talán még
második megnézésre sem „adja meg magát"; a
kecskeméti előadás többrétegűsége nem is
fedhető fel egyetlen alkalommal. Lehet vitatkozni
azon, vajon követendő vagy „közönségellenes"
politika-e így értelmezni, esetleg túlértelmezni
egy darabot, fő-ként egy másfajta színházi
kultúrához szokott városban. Egy mélyreható és
hozzáértő elemzés megkísérelhette volna
pontosabban megörökíteni az előadás
gondolatmenetét gyakorlati megvalósulásának
eredményeivel és kudarcaival együtt. Erre
azonban aligha kerülhet sor, mert a darab már
nincs a színház műsorán.

„Ha nem értik az ember verseit és szellemét
sem követi a megértés, az jobban bántja az em-
bert, mint a nagy számla a kiskocsmában" -
ahogy Próbakő mondja az előadás egy pontján.

dik, addigra már kidolgozta azt a klasszicizáló
formát, amely a drámaiatlan, unalmas polgári
életvalóságot feltupírozó társalgási dráma
eszközrendszerét az antik görög tragédia egyik
típusával (az Oidipusz király gnosztikus
jellegével) elegyíti. A hol csikorogva, hol
olajozottan működő dramaturgiai gépezet már
elég szoros ab-roncs ahhoz, hogy a hömpölygő
társadalom-kritikai és önmarcangoló
indulatoknak formát és kötöttséget adjon, s
ekkor már avulttá és kártékonnyá lehet
minősíteni a verset. Egy irodalom-történeti
értékelés szerint ,,...a modern dráma
történetének legfontosabb eseménye az, hogy
Ibsen a Peer Gynt után elvetette a versesformát,
annak érdekében, hogy prózai darabokat írjon
kora problémáiról".

A dramaturgiával összefüggésben érdemel
említést Csehov véleménye, aki Ibsent nem tar-
totta drámaírónak. A norvég szerző műveiben
ugyanis a drámaiság nem organikusan, nem az
életanyagból következően adott, hanem külön-
böző machinációkon át, mesterséges és mester-
kélt technikák alkalmazása révén áll elő, s a ma-
sinériát Ibsennek sohasem sikerül tökéletesen
elrejtenie. Csehov a túlbonyolított, spekulatív ib-
seni dramaturgiát hamisnak és színpadiatlannak
tekintette.

Életútjának felén, amikor a Peer Gyntöt írja, s
amikor ugyanannyi év áll mögötte, mint előtte,
Ib-

P. MÜLLER PÉTER

A BOLYGÓ GUDBRANDI
IBSEN: PEER GYNT
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sen még az „Én" drámáját szcenírozza. A fölna-
gyított ego árnyékában eltörpülő környezetrajz
és társadalomkép jelzi azt az utat, amelyet ifjabb
riválisa, Strindberg fog majd követni, s amelyet
Ibsen ekkor hagy el. Ez időben így fordul egyik le-
velében Georg Brandeshoz: „Maradéktalan,
vérmes egoizmust ajánlok Önnek, ami arra fogja
késztetni, hogy egy időre csak önmagát és a
munkáját tekintse a világból fontosnak, s minden
mást egyszerűen nem létezőnek vegyen."

A tanácsot s az Ibsen által elhagyott utat au-
tentikus módon majd Strindberg fogja bejárni,
akit Ibsen ugyan őrültnek tartott, de akinek sze-
mélye és tevékenysége mégis olyan erősen sti-
mulálta, hogy e serkentés érdekében Strindberg
fényképét a dolgozószobája falán tartotta, az if-
jabb pályatárs fizimiskájából merítve inspirációt.

„Sohasem volt nagy érzékem a szolidaritás
iránt" - írja Brandesnak, s ugyanez az érzéket-
lenség és egoizmus jellemzi majd drámája cím-
szereplő hősét, akit Ibsen elég vakmerő volt oly-
annyira önmagáról mintázni, hogy a saját életpá-
lyáját, emigráns életét és időskori hazatérését is
megfogalmazta - megjósolta - benne.

Jellem és személyiség kettéválása, az identi-
tás nélküli ego megjelenése, a jellem nélküli sze-
mélyiség kialakulása, az individualizmus feltéte-
leinek megrendülése a darab megírásakor a böl-
cselet és a művészet izgalmas kérdései, mára
azonban a társadalomtudományok és az iroda-
lom közhelyeivé váltak. Ez azonban önmagában
nem minősíti a művet, hiszen a műalkotásokat
nem izoláltan, csak hatástörténeti kontextusuk-
ban ítélhetjük meg helyesen.

llyés Róbert (Peer) és Varga Izabella (Anitra) a
kecskeméti előadásban

Ebből a szempontból Ibsen drámáinak - köz-
tük a Peer Gyntnek - megvan a saját külön
(színház)története. Huszonhét évnyi önkéntes
számkivetettsége során Ibsen a legünnepeltebb
és legfelkapottabb kortárs drámaíróvá lett. A
múlt század nyolcvanas éveire kialakuló nem
kommersz és nem udvari színházak egymással
versengve tűzték műsorra darabjait, egy-egy új
drámájának bemutatója össz-európai
eseménnyé vált. Ibsen előtt és azóta sem uralta
még ilyen mértékben egyetlen drámaíró az
európai színpadokat, és nem monopolizálta ilyen
mértékben a közéleti viták témáit. Egy, a berlini
Der Zeitgeistban a divathullám csúcspontján
megjelent vers kifejezetten az Ibsen-lázról szól:
„Ibsen, Ibsen mindenhol! / Ilyet még nem értünk!
/ Mindenütt a glóbuszon / Ibsen-lázban égünk! /
Ibsen-mániás a Föld, / Nincsen erre gyógyszer, /
Tele van a levegő / Ibsen-fertőzéssel!" Ez az
Ibsen-divat mindenekelőtt Németországot
jellemezte, de Európa-szerte egymást érték a
bemutatók.

A Freie Bühne, a Théátre Libre, az Indepen-
dent Theatre közel egy időben tűzte műsorára a
Kísérteteket; a Hedda Gablert egyszerre ját-
szották München, Berlin, Stockholm, Koppenhá-
ga, Krisztiánia (a mai Oslo), Rotterdam, London,
Párizs, majd Szentpétervár és Róma színházai-
ban. Itáliában (ahol a Peer Gyntöt írta) sorra mu-
tatták be a Nórát, A vadkacsát, A nép ellenségét
és számos más darabját.

A majd' egy évtizedig könyvdrámának tekin-
tett Peer Gynt az Ibsen által a kísérőzene meg-
komponálására hosszasan kérlelt és unszolt
Grieg zenéjével romantikus értelmezésben ke-
rült színpadra Krisztiániában 1875/76-ban. No-
ha a romantikus interpretáció a huszadik század
közepéig jellemezte a darab színreviteleit, voltak
színháztörténeti kivételek, például a Théátre de

I'Oeuvre 1896. november 11-i bemutatója,
amely egy hónappal előzte meg az Übü király
premierjét, s amelyben a rendező Lugné-Poé
mellett Alfred Jarry volt az asszisztens, aki az
egyik troli szerepét is játszotta.

A romantikus fölfogás áthangolásában Ing-
mar Bergman 1957-es malmői rendezése jelen-
tett döntő lépést, aki a griegi és minden másféle
zenéről lemondva puritán eszközökkel, a műhöz
tapadt dagályos hatáselemek kiiktatásával vitte
színre a darabot. 1960-ban pedig egy norvég
vándortársulat összesen négy színésszel adta
elő a Peer Gyntöt.

A Peter Stein rendezésében 1971 májusában
a nyugat-berlini Schaubühne színpadán bemu-
tatott előadásban hat színész játszotta (egy-
mást stafétaszerűen váltva) a címszerepet. A
produkció százötvennyolc előadást ért meg.
Botho Strauss dramaturgiai közreműködése és
húzásai ellenére a játékidő megközelítette a hét
órát, ezért a darabot két részben, két egymást
követő estén játszották, a második este kezde-
tén rövid summázatát adva az előző napon ját-
szott első résznek. Patrice Chéreau 1981-es
rendezése vizuális poézisével és lenyűgöző gi-
gantikusságával írta be magát a Peer Gynt szín-
háztörténetébe.

Magyarországon a Peer Gynt az egyik
legsikeresebb Ibsen-darab. A Magyar Színház
1917-es bemutatója több mint kétszáz előadást
ért meg. A vidéki színházak közül a pécsi az
1926-os ki-ugró sikerű bemutatót követő két
évtized során Pataky Miklóssal, Törzs Jenővel,
Kiss Ferenccel, majd Mester Tiborral a
címszerepben tartotta műsorán a darabot. A
Nemzeti Színház 1941-es premierjén a fiatal
Peert Apáthi Imre, az öreget Lehotay Árpád
játszotta.

A színháztörténeti félmúltból említést érdemel
még Csiszár Imre 1983-as miskolci rendezése,
Blaskó Péterrel a címszerepben. Az előadást a
SZÍNHÁZ 1983. júliusi számában elemző Koltai
Tamás kitér a darab kettős arculatából követke-
ző színreviteli nehézségekre. A Peer Gynt „félig
reális, félig mesei világa, a drámai költemény for-
májába öntött pikareszk cselekménye, a létfilo-
zófia norvég folklórba ágyazása", mind megne-
hezíti a rendezők dolgát, a hat évtizedet átfogó
cselekményről, valamint a gondolati és szceni-
kus részletek váltakozásáról nem is beszélve.

Az 1995/96-os évadban Kecskeméten, a Ke-
lemen László Színpadon február, Kaposvárott
március elején mutatták be Ibsen költői darabját.
A két előadásban közös, hogy mindkét rendező,
Galambos Péter és Babarczy László is tudomá-
sul veszi, hogy a Peer Gyntből drámai színházat
nem, csak költői színházat lehet teremteni. A
mű-vet mindkét helyen erősen lerövidítve, két
rész-ben (a szöveg első-harmadik és negyedik-
ötödik felvonása közé iktatott szünettel)
játsszák, Aase
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halálával zárva az első és a marokkói tengerparti
jelenettel nyitva a második részt. A címszerep-
ben Ilyés Róbert, illetve Znamenák István nem
ábrázolja Peer megöregedését, az idő ibseni ér-
telmezésének külsődleges eszközökkel (masz-
kírozással, intonációval, testtartással) történő il-
lusztrálására nincsen szükség. Az életpálya-al-
legória didaktikussága ily módon enyhül, és elő-
térbe engedi a létélmény költőiségét.

A Kelemen László Színpad bemutatója kevés
eszközzel létrehozott, változatlan színpadkép-
pel zajló kamara-előadás, kilenc színésszel és
két statisztával. A kecskeméti színházhoz dísz-
lettervezőként szerződtetett Galambos Péter
színpadképe és rendezése új hangsúlyokat és
intim jelleget ad Ibsen költői monstrumának. A
nyitott játéktér padlózatát kátránypapírszerű
anyag s rajta foltokban-kupacokban széthintett
homok borítja. Elöl, a színpad közepén korlát je-
löli ki játéktér és nézőtér határvonalát. A középütt
üres színteret hátul félkörívben elhelyezett dísz-
letelemek (támlájára állított ágy, vastag tokkal
övezett ablakok, robusztus szekrény s a tokjuk-
ban álló ajtók) határolják. A csak egy-egy jele-
netben használt kellékek zöme is - a díszlettár-
gyaknak döntve-támasztva - mindvégig a színen
van. A színpadi bútorzat többsége szürkés-
fekete és sötétbarna színű.

Az előadás a színdarab ötödik felvonásának
elejéről ide helyezett tengeri vihar jelenetével
kezdődik. A címszereplő Ilyés Róbert és a
Kapitány (Sághy Tamás), majd az utas
szerepében megjelenő Vitéz László prológusa
átértelmezi az irodalmi anyagot, mivel a
jeleneteket követő epizódfüzért
visszatekintésként láttatja. A hajótöréskép a
maga helyén, majd - némileg áthangszerelve -
újra előkerül, de akkor már csak a Gomböntő-
allegória marad hátra. Galambos Péter
rendezése, színpadi változata a szükségből
kovácsol erényt, amikor a színpadtechnika --a
Peer Gynthöz elengedhetetlennek tűnő - esz-
közeiről lemondva a teatralitás másodlagos té-
nyezőivel operál. Amit a Kelemen László Szín-
pad szűkös masinériája nem tesz lehetővé, azt
hangkulisszák és hangeffektusok pótolják, s
amit látványként megmutatni nem lehet, azt
megteremti a színészi játékkal feltámasztott
képzelet. Az előadást végigkísérik az akusztikai
effektusok, zenék, zörejek, auditív hangulatok,
amelyek a szűk játékteret tág (hang)tartomány-
nyá növelik. A sűrűn változó egzotikus színpadi
anzixok helyett a színészi kifejezőerő,
mindenekelőtt Ilyés Róbert játéka idézi fel a
darab helyszíneit.

A dramaturgiai átszabás következtében nin-
csenek csoportos jelenetek, négy szereplőnél
több soha nincsen a színpadon, s a szituációk
többsége szereplőpárokra épül. Így elvész
ugyan a szövegnek az a dramaturgiai ritmusa,
amely abból adódik, hogy Peer egyénekkel és

Jelenet a kecskeméti előadásból
(Kallus György felvételei)

csoportokkal váltakozva van a színen, másfelől
azonban fokozódik az intimitás, és elmélyülteb-
bé válik a játék. Galambos Péter értelmezése
Peer kapcsolatrendszerét néhány alapviszonyra
redukálja, s az előadás hangsúlya nem a térbeli,
külső vándorlásra, hanem a bensőben megtett
lelki-szellemi-érzelmi útra helyeződik. A halál-

hoz viszonyuló lét tudatával élt élet - a halállal
mint útitárssal való nyitókép sugallata szerint -
Peert az autentikus élet keresésére és bizonyos
életalternatívák kipróbálására készteti. Bolyon-
gása nem a tévelygő, hanem a vállaló és
vállalkozó egyént szimbolizálja.

A kecskeméti előadásban nincsen semmi ro-
mantikus. A zárókép sem mutatja fel a Solvejg
ölében megnyugvó Peer piéta-pózát s a tékozló
fiú hazatérésének-visszafogadásának megbo-
csátó-idillizáló gesztusát. Ilyés Róbert nem Pri-
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Znamenák István (Peer) és Molnár Piroska
(Aase) a kaposvári előadásban (Simarafotó)

bék Nóra ölében, hanem a földön kuporog magá-
ra hagyva, meztelen hátát a nézők felé görbítve.
A kiiktatott csoportos jelenetek révén kiiktatódik
a folklór és a mesevilág. Például a Haegstad-je-
lenetben, az esküvői képben a lakodalom a szín-
falak mögött zajlik, onnan lép elő Szokolai Péter
(Vőlegény) vagy Kerekes Viktória (Ingrid) egy-
egy, Peerrel való párjelenetre. Ami az így kimara-
dó színpadi dinamika és szimultaneitás miatt
veszteségnek látszik, az lehet egy drámaiatlan
kép zárójelbe tétele is, s ily módon nyereséggé
válik. Peter Stein írja próbanaplójában, hogy ez
az esküvői jelenet élettelen, mesterkélt, mese-
könyvszerűen komponált, atmoszférája unal-
mas. Igaz azonban, hogy nála ez az epizód ép-
penséggel nem marad ki, és a rendezés a szö-
veg fogyatékosságait is orvosolja.

A szűkös technikai háttér miatt az előadás so-
kat bíz a színészre, a színpadi jelenlét
szuggesztivitására. Ilyés Róbert Peer Gyntje
nem allegorikus Jedermann, nem rajongó
Übermensch, nem lelkibeteg értelmiségi. A kópé
és a vagány, a természetes derű és a sugárzó
szeretet vagabund-ja ő. Útkeresése az érzelmek
útvesztőjébe viszi, de szeretetéhsége mindig
szeretni tudással párosul. Sokszínű eszköztár,
erős fizikai, szellemi és lelki hatni tudás
jellemzi. Máthé Eta Aaséja a színpadi helyzetek
intimitására, bensőségességére építi alakítását.
Sirkó László a Gomböntő szerepében az alak
misztikumát és könyvelői bürokratizmusát
egyszerre láttatja. A Solvejget játszó Pribék
Nóra a lelki rezdülések érzékelteté-

sével ad súlyt alakításának. A többi fellépő köz-
reműködő, Kerekes Viktória, Varga Izabella,
Sághy Tamás, Szokolai Péter és Vitéz László
ki-dolgozott játékkal, fegyelmezetten és
eszköztárát több szerepkörben felvillantva vesz
részt az előadásban.

A Kecskeméten felhasznált Áprily Lajos-fordí-
tástól eltérően Kaposváron Rakovszky Zsuzsa
és Kúnos László új, a bemutató számára készült
fordításában játsszák a Peer Gyntöt. A költőnő
az évad műsorfüzetében így írt: „Időnként csak
nehezen tudtam ellenállni a túlzott aktualizálás
kísértésének, annyira elevenbe vágó a szöveg.
Talán ezért is érdemes volt a régebbi, elsősor-
ban a versek szépségét hangsúlyozó Áprily-for-
dítás után egy másikat, a mai, beszélt nyelvhez
közelebb állót készíteni." A fordításnak ez a kol-
lokviális jellege a színpadi beszédben elhalvá-
nyítja a verset, s a befogadói fül számára a prózai
lejtés érzetét kelti. Az itt-ott összecsendülő sor-
végek inkább (zenei) kivételként érzékelhetők.
Ily módon a kaposvári előadás mára fordítás, az
elhangzó szöveg révén megváltoztatja az Ibsen-
mű karakterét, s a drámaíró által utóbb kárhozta-
tott színpadi versformát zárójelbe teszi.

Babarczy László rendezése az évad leglátvá-
nyosabb kaposvári bemutatója. A díszlettervező
Pauer Gyula és a szcenikus Paseczki Zsolt jele-
netről jelenetre új tájat varázsol a színpadra. A
vetített háttér kitágítja a teret, távlatot és monu-
mentalitást ad. A gyors háttérváltások lehetősé-
gével szemben a színpad átbútorozása már nem
ilyen frappáns, de a jelenetek között függöny
gyanánt leeresztett - alul kosárban végződő -

szalagok látványának holtidejét Dévényi Ádám
kitűnő, invenciózus zenéje tölti ki. A kecskeméti-
nél mintegy félórával hosszabb, háromórás elő-
adás több mint negyven színészt és statisztát
szerepeltet. A különböző égtájak a színpadkép
mellett Bodnár Enikő jelmezei révén is megidé-
ződnek.

A nagyszínházi, vizuálisan igényes előadás
gazdag technikai ötletekben és teátrális esz-
közökben. A viharjelenetben például kicsiny fe-
kete vitorlavásznak jelzik a hajót, s jobbra-balra
dőlésük mutatja a vihart. (Mindezt Kecskeméten
egy hintadeszkán való imbolygás érzékelteti.) Ez
az eszközgazdagság azonban túlzásba csap át
azon a ponton, amikor a sivatagi jelenetben Anit-
ra (Csonka Ibolya) élő lovon vágtat el a színről.
Ez az epizód a már idézett Peter Stein-féle válto-
zatban kelléklóval zajlott, és a rendező ki is fejtet-
te, hogy a valódi ló mindig meglepő, de sohasem
meggyőző, mert megtöri a színészek és a nézők
közös játékát, a köztük meglévő hallgatólagos
megállapodást. Az élő állat megjelenése felfüg-
geszti az előadás művészet voltát, és a színpa-
don civil életvalóságot teremt. Az ötlet csábítása
ezen a ponton erősebb volt a művészi követke-
zetességnél.

Peer megöregedését ez az előadás sem áb-
rázolja, s ezáltal más értelmet nyer az idő. Az
életútján végighaladó főhős a különböző helyszí-
neken és epizódokban nem biográfiát él meg és
reprezentál, hanem értékrendek konfliktusait ta-
pasztalja meg, magatartás- és szerepkészletek
használhatóságát próbálja ki. Peer útja tehát ke-
resés, tévelygés és bolyongás, amely a Gud-
brand völgyéből elinduló ifjút végül újra a ki-
indulóponthoz vezeti. Ez a térbeli és időbeli uta-
zás (bolyongás és öregedés) azonban rossz ko-
ordináták között, téves dimenziókban zajlik. Az
utat ugyanis nem kívül, hanem belül, nem a
fizikai horizonton, hanem a lelki-szellemi
vertikumban kellene megtenni. (Ahogy ezt
Vörösmarty a Csongor és Tündében harminchét
évvel Ibsen előtt megírta: a darabot ott kezdi - a
bolyongás után -, ahová Peer Gynt megérkezik.)

Az ábrázolás és láttatás technikai sokszínű-
sége és gazdagsága más feladatot ró a színész-
re, mint amikor szinte mindent csak saját testé-
nek eszközeivel kell érzékeltetnie. Az előadás, a
kaposvári kisrealizmus hagyományát követve,
karakteralakítások széles spektrumát vonultatja
föl. A címszereplő Znamenák István is karaktera-
lakítások füzéréből alkotja meg Peerjét, aki jele-
netről jelenetre más-más szerepkörben, habi-
tusban, magatartásban próbálja ki önmagát.
Peer története így a színész drámája is, aki sze-
repeit sorra - hagymahéjként - lehántva, nem
biztos, hogy belül személyiségmagra talál. Zna-
menák játékstílusát nehéz szavakba önteni: in-
kább intellektuális, mint érzéki, inkább orgánum-
központú, mint koreografikus, de a másik említett
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színjátékkultúrából is használ eszközöket. Szél-
sőségektől mentes kiegyensúlyozottság, bizo-
nyos kisugárzó erő jellemzi.

Molnár Piroska a kedélyes, nagylelkű-nagy-
szívű Aasét játssza el, népi ízzel fűszerezve az
előadást. Német Mónika Solvejget naivaszerep-
ként, az asszonyi tűrést és alázatot is
érzékeltetve kelti életre. Spindler Béla mint
Dovre apó (eb-ben a fordításban papa) mitikus
mesei alakot, groteszk uralkodókarikatúrát
formái. Gyuricza István a Gomböntőnek a
tárgyilagosság, következetesség és
határozottság hangsúlyozásával ad súlyt és
démonikus jelleget. A számtalan epizódalakítás
közül emlékezetes a szfinxjelenet-ben Kelemen
József önmagát tollnak tekintő Husszeinje. A
sok kiegyensúlyozott, egymásra figyelő és
egymással összhangban lévő szerep-formálás a
rendező irányító munkáját dicséri. Az előadásból
mégsem elsősorban ezek a karakterek őrződnek
meg az emlékezetben, hanem a
látványosságok, a képek: a trollok bizarr kaval-
kádja, a többszöri hóesés, a tengerpart - a vízen
hajóval -, a piramisok monstrumai stb., stb. A
kaposvári Peer Gynt elkápráztat, az új színpad-
képek szépsége, festőisége elgyönyörködtet, de
ahol a darab epizódjaiból hiányzik a drámaiság,
ott az előadás veszít vonzerejéből.

A norvég szerző darabjának két, ennyire el-
térő színpadi verziója felveti azt a kérdést, hogy
vajon még Ibsen Peer Gyntje-e az, ami a kecske-
méti és a kaposvári színpadon megjelenik? Igen
is, meg nemis. Igen, hiszen mindkét előadás nar-
ratív struktúráját és az egyes epizódok centru-
mát az ibseni szöveg határozza meg. De még-
sem (csak) Ibsen Peer Gyntje ez, mert az irodal-
mi alapanyag mindkét előadásban úgy jelenik
meg mint kiindulópont, mint művészi inspiráció-
forrás, amelyből eltérő színházeszményekhez,
eltérő alkotómódszerekhez vezet az út. A két
előadás feltételrendszerének különbségét sem
feledve megállapítható, hogy mindkét színház-
ban művészi érvényességű és esztétikai jelentő-
ségű produkció született.

Henrik Ibsen: Peer Gynt (a kecskeméti Katona József
Színház Kelemen László Színpada)
Fordította: Áprily Lajos. Jelmez: Salamon Eszter.
Dísziettervező-rendező: Galambos Péter.
Szereplők: Ilyés Róbert, Máthé Eta, Vitéz László, Pri-
bék Nóra, Varga Izabella, Kerekes Viktória, Sághy
Tamás, Szokolai Péter, Sirkó László, Bahner Péter,
Noszlopy Róbert.

(kaposvári Csiky Gergely Színház)
Fordította: Rakovszky Zsuzsa és Kúnos László. Dísz-
let: Pauer Gyula. Jelmez: Bodnár Enikő. Szcenika:
Paseczki Zsolt. Zene: Dévényi Ádám. Világítás: Bá-
nyai Tamás. Rendező: Babarczy László.
Szereplők: Znamenák István, Molnár Piroska, Német
Mónika, Spindler Béla, Gyuricza István, Bodor Erzsé-
bet, Csonka Ibolya, Kovács Zsuzsanna, Karácsony
Tamás, Cseszárik László, Csernák Árpád, Adorjáni

Zsuzsa, Tóth Géza, Tóth Eleonóra, Bezerédi Dorottya,
Tóth Ildikó, Lipics Zsolt, Szula László, Ottlik Ádám,
Lugosi György, Csapó György, Némedi Árpád, Pál
Tibor, Kelemen József, Törköly Levente, Antal Márta,
Baksa Imre, Csányi Sándor, Ébl Helga, Fábián Zsolt,
Fekete

Föltétlenül meg akartam nézni a Szent
Johannát Nyíregyházán. Kedvenc darabom.
Korántsem hibátlan színpadi alkotás, de
ami Shaw-nak igazán sikerült ebben a
művében, az Jeanne d'Arc alakja. Ha sze-
rencsés a rendező, és akad társulatában olyan
színésznő, aki született Johanna - megvan az
előadás. Bár másfelől úgy tűnik, még egy Bajor
Gizi sem jelentett garanciát a sikerre. Legalábbis
Kosztolányi az 1924-es Magyar Színház-beli
magyarországi bemutató láttán - amelyben pe-
dig Törzs Jenő játszotta a dauphint és Csortos
Gyula a bölcs és kegyetlen püspököt, Cauchont
- egyáltalán nem ír lelkesen a műről. Figyelemre
méltóak az észrevételei: „Nekem egész előadás
alatt az az érzésem volt, hogy egy nagyon okos
ember társaságában vagyok... Az ész diadalát
látom, egy szikrázó agyvelő rakétázását... Ta-
núja voltam, hogy mire képes a művészetben az
értelem. Nem sokra képes. Egy pillanatra sem
melegedtem föl, egy másodpercre sem hatód-
tam meg... Furcsa kötelességet rónak az ilyen
szerepek a színészekre. Nem szabad túlságo-
san lelkieknek lenniök, be kell érniök, hogy pusz-
tán érvek és figurák... Alakjai egytől-egyig lábon
járó, sokszor elmés, sokszor torz vitatételek...
Shaw nagyon okos ember... Végül azzal az ér-
zéssel távozom a színházból, hogy nem is érde-
mes ilyen okosnak lenni."

Úgy látszik, nem csak a magyarországi kritika
fanyalgott. Shaw a műhöz írt előszavában
hosszú passzust intéz a kritikusokhoz,
melyben szinte mentegetőzik: „Néhányan már
észrevették közülük - inti őket némi pátosszal -
, hogy nem a darab időtartamának órákban mért
hosszúsága számít, hanem az, hogy milyen
sebesen telikel az idő, s így aztán rájöttek arra is,
hogy a színház, noha arisztotelészi
pillanataiban a tisztítótűz lángjával éget, nem
okvetlenül olyan unalmas hely, mint ahogy
eddig tapasztalták."

Egymás és közös dolgaink iránt közömbös
korban élünk. Ily időkben különösképp szüksé-

Katalin, Hegedűs Miklós, Horváth Zita, Kántor Anita,
Kósa Béla, Kovács Magda, Lecsó Péter, Pálffy Zsu-
zsanna, Pátfy Alice, Puskás Ibolya, Szabó Tímea,
Szigethy Brigitta, Szvath Tamás, Tóth Béla,
Urbanovits Krisztina.

günk van a megrendülésre, melyet egy jó színhá-
zi előadás képes bennünk előidézni. Egyébként
nemcsak Johannának súgtak a „hangjai" - ne-
kem is súgnak. Ezért voltam benne biztos, hogy
Nyíregyházára kell zarándokolnom Szent Jo-
hannát nézni, ha már oly nagyon vágyódom ama
bizonyos tisztító lángokra.

Amikor valaki sikeresen állít színpadra egy
olyan művet, amelyikbe korábban sok rendező-
nek beletört már a bicskája, a kritika, jogosan, ki
szokta jelenteni: „X. rendező újraolvasta a
dara-bot." Ezúttal is bátran megállapíthatjuk:
Verebes István „újraolvasta", vagyis jó alaposan
elolvasta a Szent Johannát, és anélkül hogy
erőszakot követett volna el a művön avagy
annak szellemén, azt, ami benne nem eléggé
színházszerű, szín-házivá tette, amit Shaw kicsit
nyakatekerten képzelt színpadra,
leegyszerűsítette (különös, de az egyszerű
megoldások a színpadon mindig át-ütőbbek,
mint á sziporkázó ötletek), „megkozmetikázta" a
mű befejezését, s általában arra törekedett,
hogy ne csak az értelmünkkel közelítsük meg
Jeanne d'Arcot és korát, hanem a szívünkkel is.
A szívünket viszont csakis az érinti meg, ami a
színészekkel, a színészek között történik, a
„tisztítótűznek az a bizonyos arisztotelészi
lángja".

Az előadás nagy súlyt fektet rá, hogy ponto-
san megismertesse velünk azokat az érdekeket,
amelyeknek szükségképp össze kellett
morzsolniok Johannát, ezt a nem közülük való
és nem közéjük való tizennyolc éves lotaringiai
paraszt-lányt. Az efféle érdekek, nálunk vagy
másutt, most vagy akkor, egy szóval mindigés
mindenütt összeszövetkeznek - holott
egymásnak is el-lenfelei -, hogy kiirtsák az
ellenük lázadót, azaz a bennük
intézményesedett, megcsontosodott rendszert
alapjaiban megtámadó forradalmárt.
Ugyanakkor ahhoz, hogy megértsük ezeket az
összecsapó érdekeket, nem elég, ha meghall-
gatjuk a fényesen kidolgozott érvek egymásnak
szegeződését szavalják el őket bármily éke-
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