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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.
Ügye lô: Lengyel János. Rendezôasszisztens: Rajkó
Balázs. Rendezô: Fazekas István.
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
Attila, Dankó István.

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-
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Szentimentális 
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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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ket. Az ávós nemcsak rettentôen, diabolikusan gonosz,
de gyáva is, meg alamuszi is, meg hisztériásan vér-
szomjas is. A szerzô még a gonoszság, a romlottság, az
amoralitás formátumosságát is megtagadja tôle.
Semmi lényegesben nem különbözik az ôt alázatosan
kiszolgáló házmestertôl. Nem állítom persze, hogy ilyen
ember nincs, de semmi helye egy realisztikus dráma
fôszerepében., mert egyszerûen alkalmatlan arra, hogy
egy típust, egy emberfajtát, egy viselkedésmódot, egy
politikai álláspontot képviseljen. Pedig mintha a szerzô
is tudná, hogy a figurának meglehetôsen súlyos világ-
politikai érvei is lehetnének, ám amikor ezeket kezdi
emlegetni, egyszerûen elveszi tôle a szót. Talán mert
abban a fölöttébb leegyszerûsített világképben, amelyet
a darab sugall, még az derülne ki, hogy a realitások sík-
ján neki van igaza. S ezt az író nem engedheti meg
sem neki, sem magának, mert mindenáron a forradal-
mat, a szabadságharcot eszményítô darabot akar írni.

A betévedt ifjak viszont
éppen annyira rokonszen-
vesek, mint amennyire

visszataszító az ávós. Az idôsebbik igazi merész va-
gány, nagy verekedô, egy szakasz rendôrt is elintéz, de
persze amúgy a rendszer áldozata, aki nem bírván el-
viselni a különféle korlátokat és megaláztatásokat, osz-
tályidegenként elszenvedett sérelmeket, rendszeresen
összeütközésbe került a hatóságokkal, a fiatalabb pedig
valamiféle ideális szabadságeszme elszánt értelmiségi
harcosa, és hozzájuk tartozik még egy nevelôintézetbôl
szökött árva kisfiú is, aki nyilvánvalóan az elemi, ösz-
tönös szabadságvágyat jelképezi.

A lélektanilag ugyan hiteltelen, de kivételként még ép-
pen elképzelhetô fordulatokban bôvelkedô elsô rész
még elmenne egyfajta elfogult, sematikus történelmi
pillanatképnek. Az asszony kokettálni kezd a forrada-
lommal és a forradalmárokkal, az ifjabbik és az ávós lá-
nya között vonzalomféle kezd kialakulni, a menekülés
közben elkapott ávós viszont teljesen esztelenül viselke-
dik. Az ablakból benzinespalackokat dobáló szabadság-
harcost pedig a felvonás végén egy orvlövész leteríti.

A második rész pár percig igazi drámát ígér. A vere-

ség után a megtorlásokat vezénylô ávós életét depresz-
sziós, szótlanul fekvô, enni sem hajlandó lánya is ke-
seríti. Érdekes lehetne mind az apjából és korábbi hi-
tébôl kiábrándult lány, mind az annak eszményítô sze-
retetét elvesztett apa lelki szenvedése. Csöppnyi idôre
bonyolult viszonyok lehetôsége sejlik fel. A szerzô
azonban még az apai érzésekre való képességet is meg-
vonja az ávóstól. Nem vergôdik, csak ideges lesz az
újabb problémától, amelyet a maga megszokott admi-
nisztratív módján oldana meg. Így aztán az igazi drá-
ma helyett megérkezik a pótlék, a külsôdleges konflik-
tus. Az apa távollétében a lakásba beoson a sebesült
ifjú harcos, láttán a lány rögtön feléled, ám hamarosan
megérkezik az ávós, aki megtorlási mániájához éppen
alkalmas áldozatnak találná a fiatalembert, csakhogy az
orvul meghal. Megint csak romantikusan valósze -
rûtlen fordulatok vezetnek oda, hogy apa és lánya pisz-
tolyt fog egymásra. Közben elôsétálnak a költôien filo-

zofáló halottak, a darab a megoldha-
tatlan dramaturgiai problémák elôl a
túlvilágra menekül. A holtakhoz a
lány is csatlakozik – nem tudni, ön-
gyilkos lett-e, vagy gonosz apja ölte
meg –, és átszellemült boldogság-
ban nyilvánítják ki, hogy az angyalok
nem sírnak. A politikailag motivált
múltidézés szentimentális giccsbe
fullad.

A mostani szolnoki bemutatónak
is van alkalmi jellege, bár feltehetô-
leg nem az ötvenegyedik évforduló,
inkább az, hogy a szerzô idôközben
a Szigligeti Színház mûvészeti veze-
tôje lett. Az elôadást maga rendezte.
Kiss Beatrix zsinórpadlásig nyúló
díszlete olyan igazi polgárlakás,
hogy akár Molnár Ferencet is lehet-
ne játszani benne, ruhái kort idézô-
en jellegtelenek. Ifj. Jászai László a
rémesen megírt ávóst rémisztôen

játssza, iszonyúan rázkódik, gesztikulál, ha sogatja a le-
vegôt, fetreng, hörög, ordít. Karczag Fe renc házmeste-
re sunyi szolgalélek a köbön. Huszárik Kata kicsit már
kinôtt ugyan a bakfiskorból, de alighanem elboldogul-
na a megrendült hívô gyermek szerepével, ha az meg
lenne rendesen írva. Sztárek And reának nem okoz gon-
dot színre állítani egy kicsit léha, kicsit cinikus, kicsit
alkoholista, kicsit moralista középkorú nôt, Mészáros
István parókában is ké pes megjeleníteni az orvos mél-
tóságtudatát. Ba ra bás Botond egy nagy mosolyból raj-
zolja meg a halál meg vetô, derûs forradalmár portréját,
Dósa Mátyás meg szin  te csak mint az értelmiségi ifjú
bátor lelke van a színen.

KISS JÓZSEF: AZ ANGYALOK NEM SÍRNAK
(Szigligeti Színház, Szolnok)

Díszlet-jelmez: Kiss Beatrix. Rendezte: Kiss József.
Szereplôk: Ifj. Jászai László, Sztárek Andrea, Hu szá -
rik Kata, Barabás Botond, Dósa Mátyás, Karczag Fe -
renc, Mészáros István.

László Kristóf, Barabás
Botond és Dósa Mátyás 
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