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Érkezik is meglepetés. Amikor
Peer Gynt elhagyja Solvejgjét, a
derék és bájos leányzót alakító
Molnár Mariann beül a nézôk
közé állított székre. Onnan figyeli
tovább cserbenhagyó szerelme ka-
landjait. De nemcsak figyelemmel
kíséri Peert, amint tárgyal a gyar-
matosítókkal Észak-Afrikában, pró -
fétál az arab lányok között, vagy
„császári” tanácsokat oszt a kairói
bolondokházában, hanem epizód-
ról epizódra öltözteti is. Vagyis:
Solvejg több olyan ponton is aktív
részt vállal az elôadásban, ahol a

darab szerint nincs jelen. Vajon miért, merülhet fel a nézôben. Hogy az
elôadás így demonstrálja: Solvejg még távolról, még gondolatban is olyan
kapcsot létesít Peerrel, mintha mellette lenne, és gondoskodna róla? Vagy
éppen fordítva: minden színes utazás csak Peer fejében játszódik le?
Otthon maradt Solvejggel, és a karosszékben fantáziálgat? Solvejg aktivi-
tása kissé összezilálja a viszonyokat és a történet tereit. A kaotikus rend-
szer azután némiképp tisztázódik, és a végsô egymásra találás megindo-
kolja a nôi szerep megerôsítését és új meg világítását, ami egyébként a
szövegbôl is kiolvasható. Rakovszky Zsuzsa és Kúnos László világos és
tiszta csengésû fordításának darab végi megszólalásaiban ugya n is Peer
Solvejget egyszerre anyjának és társának titulálja. Ahogy innen vissza-
idézzük az anyát, Antal Olga Aaséját, láthatóan nagyon hasonló szerep
jut a Peer életét meghatározó két nôalaknak: hallgatni a sztorikat, hiszen
azzal kezdôdik a darab, hogy Aase hallgatja Peer meséjét a gendin-éli
bakról. Ráadásul Antal Olga sem öregasszonyt vagy anyát formál, inkább
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Sz. Deme László

Peer és társai
H E N R I K  I B S E N :  P E E R  G Y N T

Peer Gynt terjedelmes és kissé ódivatú drámai költemény. Ez az „undok költô” annyi hagymahéjon
hámozza át magát Ibsen darabjában, ami egy gótikus eposzt benyargaló lovagnak is becsületére 

válnék. Öt felvonás epikus fegyverzetben, ma már talán az elolvasása is feladat. A nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színház öt helyett csak három (!) felvonásban játssza Krúdyról elnevezett kamaratermében 
a három és fél órásra húzott darabot. Mindez persze nem jelent semmit, láttunk már csodát színpadon. 
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a Peer mellett álló nôi társat. Természetesen a kidom-
borított nôiséghez illeszkedik a fôhôs férfiként való
megjelenítése is. Horváth László Attila ugyanis nem
zongorázza végig Peer Gynt életkori stációit. Nem
lesz mozgékony, fiatal legénybôl hajlott hátú bácsi,
hanem végig a férfi Peer Gyntöt látjuk. Hol vidám és
energikus, hol fásult. Nem különösebben huncut
vagy duhaj, nem is igazán érteni, honnan jön belôle a
szertelen fantáziálás. Szürke, hétköznapi ember, pon-
tosabban férfiember, aki nôi pólusával együtt válik tel-
jes személyiséggé, ha úgy tetszik: „önmagává”. Érde-
kes gondolat, nyugtázhatja magában a nézô elôadás
közben – bôven van ideje arra, hogy hasonló össze-
függéseken elmélkedjen. 

Fazekas István rendezése ugyanis rendkívül komó-
tos ritmust diktál. Lassan gördül a történet, a szín-
padképek többsége sematikus (unos-untig elkoptatott
a fehér ballonba és napszemüvegbe bújt manónép),
és az egész elôadást belengi valami bánatos-patetikus
hangütés, ami nagy klasszikus drámák hûséges szín-
padra állításánál szokott megesni. Ironikus, hogy a
drámai jelentôségû pillanatok viszont elvesznek. Aase
halálakor például Peer ide-oda rakosgatja anyja/társa
holttestét, ahelyett hogy megrendülne. De a páros szi-
tuációk legalább gördülékenyek, míg a kidolgozatlan
csoportos jelenetekben szövegmondásnál és némi lé-

zengésszerû járkálásnál több nem történik. A tengeri
utazásnál két kifeszített kötélbe kapaszkodnak a dialó-
gusok. Hiányzik a terep, a színházi domborzat, ame-
lyet bejárhatna a színész. Az ôrültekháza jelenetében
van, aki csinál magának egy figurát, és dúlt arccal kan-
dikál ki a kötélre aggatott leplek mögül, más csak lé-
peget magára hagyottan, és látszik rajta, hogy valahol
egészen messze jár, de nem Kairóban.

HENRIK IBSEN: PEER GYNT 
(Móricz Zsigmond Színház, Nyíregyháza)

Fordította: Kúnos László, Rakovszky Zsuzsa. Díszlet,
jelmez: Paseczki Zsolt. Dalszerzô: Olt Tamás. Dra -
ma turg: Sediánszky Nóra. Súgó: Nagy Erzsébet.
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Szereplôk: Antal Olga, Avass Attila, Fridrik Noémi,
Horváth László Attila, Horváth Margit, Losonczi
Katalin, Molnár Mariann, Tóth Zoltán László, Rajkó
Balázs, Tóth Károly, Petneházy Attila, valamint
Bajusz Emôke, Somogyi Nikoletta, Hüse Éva, Jakab
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legzetes pesti polgárlakás ablakából szeretnék Mo lo -
tov-koktélokkal feltartóztatni a szovjet tankokat, egy
fôávós családját találják ott. Véletlen, de valószerû hely-
zet, a Rákosi-rendszer vezetô káderei valóban elfog-
lal(hat)ták a korábbi uralkodó osztály tagjainak külön-
bözô okokból megüresedett lakásait. A családi viszo-
nyok meg már egészen banálisan valószerûek: az ávós
második feleségével és elsô házasságából való lányával
él, a két nô természetesen nem különösebben kedveli
egymást, ráadásul a (zsidó származású) feleség – aki
minden rokonát elvesztette – éppen kiábrándul férjébôl,
a történésznek készülô lány viszont eszményíti apját.

A lényegi jellemrajzok azonban romantikusan eltúl-
zottak, egysíkúak. Fekete–fehér, angyal–ördög kettôs-
sége szabja meg a cselekményben szemben álló fele-

Zappe László

Szentimentális 
politikai giccs
K I S S  J Ó Z S E F :  A Z  A N G Y A L O K  N E M  S Í R N A K  

z még semmit sem jelent, hogy Kiss József
2006-ban, az ötvenedik évforduló pályázattal is

támogatott dömpingje idején írt egy ’56-os alkalmi da-
rabot. Az esztétikai minôség és az alkalom vagy meg-
bízás között nincs szoros összefüggés. A politikai ál-
láspont, az ünnepi áhítat nem határozza meg, milyen
alkotás sikeredik. De lehetôleg a megfelelô mûfajt kell
megválasztani.

Kiss József azonban sokáig úgy tesz, mintha a való-
ságot ábrázoló, a kort megidézô drámát írna. Nem
himnuszt, nem emlékezô szertartást, de nem is do ku -
men tumjátékot, hanem igazi, realisztikus darabot.
A két, egymásnak szimmetrikusan felelô részben ré-
szint valószerû, részint tipizálásra alkalmasan véletlen-
szerû történet játszódik. Két harcias ifjú, akik egy jel-
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