viIágszínház
Béla Stúdió nélkül aligha nőtt volna fel a
magyar rendezők néhány jelentős nemzedéke. A színház Szabó Istvánjai vajon
hol fogják elkészíteni "etűdjeiket"?
A helyzet azért ellentmondásos, mert a
zárt gátak mellett fel is nyíltak zsilipek. A
fiatal színházművészek az utóbbi néhány
évben hallatlan lehetőségeket kaptak.
Hallatlan - ebben a kifejezésben
remélhetően érződik valami felhang, ami
a rendellenességre utal. Igen, így v a n : az
elnéptelenedő színházakat túlságosan
hirtelen kellett feltölteni, és ez a kérlelhetetlen szívóhatás rendellenes helyzeteket is teremtett. Alig száradt diplomával
vidéki színházak főrendezői posztjait
lehetett elnyerni. S a hirtelen vízbe
dobottak későn vették észre, hogy nem a
tanuszodában tempóznak. Mert rendezni
még csak-csak lehet tapasztalat nélkül, de
színházat
vezetni
nem.
Normális
körülmények között az idős mesterek
mellett folyamatosan felnőnek a perfekt,
mesterségüket kitanult fiatalok Es szép
nyugodtan kiderülhet, ki mit tud. Aztán
jöhetnek a kinevezések. Nem tragédia, ha
valaki mondjuk csak harmincöt éves
korában lesz felelős vagy félszáz színész
munkájáért, ambícióiért.
Mostanában azonban nincs idő a
szakmai „beérésre ". A színházi élet
kapkodó és bizonytalan irányítási gyakorlatának következménye ez, s e kialakult helyzet miatt bizonytalan és kapkodó
az irányítás. Circulus vitiosus. (Ami
természetesen nem szül jó vért a színházi életben, nem javítja a színészek közérzetét, akik amúgy is, mindig is kiszolgáltatottnak tekintik magukat.) A múlt
mulasztásai most bumeráng módjára ütnek vissza.
S még valamit világosan kell látni. A
nemrégiben Pestre plántált vidéki eredményeknek semmi közük az avantgardehoz, másképpen szólva a világszínház
stiláris élvonalának legújabb törekvéseihez. Szigorúan színházesztétíkai alapról
tekintve előadásaikra, azok eszköztára
majdhogynem azonos az előttük járó
korosztályokéval, csakhogy ezek a negyven felé közeledő „fiatalok" mívesen, a
valóság kihívására érzékenyen, társadalmi
őszinteséggel igyekeznek azt alkalmazni.
S ettől a minőségi realizmustól az
esztétikai restauráció veszélye nél-kül
aligha lehet visszalépni. Mi több: ezt a
már öregedő fiatalságot, s kivált az
utánuk jövőket, hiba volna arra kárhoztatni, hogy ők legyenek a mindenkori
sereghajtók, akik legfeljebb csak a mindig
esedékes „felzárkózást" segít-

hetik elő. A magyar színházkultúra egyik
rákfenéje volt már a század első felében
is,
hogy
újdonságnak
sohasem
számíthattak a saját próbálkozások és
eredmények, mert a legjobb esetben is
csak a világszínvonallal való, megkésett
lépéstartással voltunk elfoglalva. S amikor
a hazai irodalommal. kellett és lehetett
volna modern színházat csinál-ni, akkor
erre a feladatra színház és közönsége
ízlésében egyaránt készületlen volt.
A nagy erőfeszítéssel homogenizált,
egységes magyar színházi struktúra lényegében ma sem tesz mást, mint megkísérli tatarozni a konvencionális színházat. Ami kétségkívül nagyon fontos feladat. A konvencionális színháziak lomoly
missziója lehet, valóban betöltheti
közművelődési szerepét, és természetes,
hogy csak jól, és még jobban szabad művelni.
De ha a fiatalokról beszélünk, akkor
végül is kimondhatjuk: nekik arra van
szükségük, hogy csakugyan fiatalok lehessenek. Hogy ne kelljen provinciálissá
merevedniök puszta önvédelemből. Hogy
próbálkozhassanak és megbukhassa nak.
Olyan közszellemre és struktúrára van
szükségünk, amely nem kényszeríti kétes
hírű oppozícióba mindazokat, akik
másként képzelik el a színházat, mint az
előttük járók.

KOLTAI TAMÁS

Rokonlelkek
Finn színházakban

Finnország messze van.
Ez a kijelentés ellentmond a tények-nek,
mégis igaz, ha a színházról beszélünk.
Más dolog ápolni a (nyelv)rokonságot,
fölcsillanó szemmel beszélni barátságról,
népeink
egymás
iránti
kitüntetett
figyelméről,
vendégszeretetéről,
vonzódásáról,- és ugyanakkor megmaradni az ezer tó országa, a legendás finn
tisztaság vagy a hideg észak közhelyeinél.
A finn építészetet, a tájba illesztett
városok természettel harmonizáló struktúráját már megtanultuk tisztelni. A finn
színházat még nem.
Ideje, hogy ezt is megtanuljuk.
Finnországi tanulmányutam megkezdése előtt nem sokkal érkeztem haza az
Egyesült Államokból. Csakhogy ami-kor
Amerikába készültem - nem éppen
színházi tanulmányútra --, pontosan tudtam, hogy (például New Yorkban) m i t és
h o l érdemes keresni a színházban. Finnország előtt pedig jószerivel alapfogalmakkal kellett megismerkednem, ha nem
akartam teljesen készületlenül érkezni.
E sz ám unk sze rz ői
New Yorkban alkalmam volt csalódni
az
avantgarde ügyeletes pápájának kiBÁNYA I GÁBOR újságíró B U D A I
kiáltott rendezőben, Richard Foremanban
K A TAL IN újságíró
CZÉRE BÉLA a Petöfi Irodalmi
és a Broadway éppen soros musiMúzeum
calsikerében, az Álomlányokban. E g y
főmunkatársa
hónappal később pedig „fölfedeztem" a
D ÉV ÉNYI RÓB ER T a Népművelési é s
finn színházat.
Propaganda Iroda munkatársa
Elindulásom előtt semmit sem tudtam
FO R RAY KA TAL IN újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa FÖLD ES
olyan rendezőkről, mint Ralf Langbacka,
ANNA újságíró,
Kalle Holmberg, Jouko Turkka, Kaisa
a Nők Lapja rovatvezetője GEROLD
Korhonen, Jotaarkka Pennanen ... Kétheti
LÁSZLÓ újságíró,
az Újvidéki Magyar Szó munkatársa
finnországi
tartózkodásom
után
GYÖ RGY P ÉTER az ELTE Esztétika
megtanultam
tisztelni,
sőt
csodálni
és
egy
Tanszékének tanársegédje I SZL AI
kicsit irigyelni is őket. Nemcsak a
ZO L TÁN újságíró,
az Élet és Irodalom munkatársa
tehetségükért.
Elhivatottságukért
és
K OL TA I TAMÁS újságíró,
küzdőképességükért
is.
a SZÍNHÁZ munkatársa M ÉS ZÁ ROS
Amikor visszaérkezésem másnapján
TAMÁ S újságíró,
a Magyar Hírlap rovatvezető-helyettese Budapesten két s v é d színházi szakemberPÓ R ANNA irodalomtörténész RAD ICS
rel hozott össze a véletlen, és friss lelkeV IK TÓ RIA újságíró,
az Újvidéki Új Symposion munkatársa sedéssel dicsérni kezdtem előttük a finn
R ÓNA KA TA LIN újságíró,
színházat, egyikük a világ legtermészea Film- Színház-Muzsika munkatársa
tesebb hangján vágott közbe: „Persze,
SOMLYAI JÁNOS a Munkásmozgalmi
Múzeum könyvtárosa S ZÁN TO P ÉTER hiszen nagyszerű " rendezőik vannak. Bár
nekünk volnának. Egyáltalán nem látszott
újságíró,
a Népszava munkatársa VA SS Z SU ZSA meglepettnek.
egyetemi hallgató
Két hét alatt azt is megtanultam Finn-

Az öreg Peer (Esko Salminen) és a fiatal (Jukka-Pekka Palo)

országban, hogy a jelenlegi színházi
eredmények annak a kategorikus változásnak a folyományaként jöttek létre,
amely a hatvanas évek végén kezdődött.
Erre az átalakulási folyamatra „cicerónéim" közül többen is fölhívták a figyelmemet. Mrs. Pirkko Koski, a helsinki
Színházi Múzeum igazgatónője, a finn
ITI-központ megbízott vezetője, aki maga
is rendszeresen ír kritikákat a szociáldemokrata párt lapjában; Anneli SuurKujala, a Teatteri (Színház) című havi
folyóirat egyik felelős szerkesztője; Gáti
Tamás, a helsinki Magyar Kulturális
Központ igazgatója és a szintén ott
dolgozó Olga Huotari. Ok négyen segítettek nekem a legtöbbet. Elsősorban
nekik köszönhetem, hogy némi „történeti
aláfestést" kaptam a finn színház-hoz.
Amit az előadásokat látva megéreztem, azt
háttérmagyarázataikból meg is értettem.
Nevezetesen, hogy rokonlelkek vagyunk, a színházban is.

Aase (Raili Tiensuu) és Peer (Jukka-Pekka Palo)

kítható kamaraterme van. Műhelyei, próbatermei, öltözői, büféi és irodái tágasak,
szellősek, napfényesek. (Bármerre kísért a
hatalmas épületben a színház művészeti
titkárnője, magával hordott kis készüléke
jelezte, ha keresték.)
Ez a teátrumi csodapalota - ahol a
legjobb előadásokat láttam - másfél éve
vezetői válságban van. Paavo Liski
művészeti igazgató tavaly augusztusban
távozott, de távozását már egy évvel
korábban bejelentette. Döntésének okairól
úgy nyilatkozott, hogy szeretné megőrizni kedélyét és egészségét, de ez egy
ekkora intézményes színház vezetőjének
nem adatik meg. Kifejtette, hogy bizonyos
anyagi nehézségek mellett a legnagyobb
problémának a közönség elutasító
magatartását érzi a művészi kísérletekkel
szemben. A Teatteri című lap szerint Liski
a színházi fejlődést akadályozó erők
ütközőpontjává
vált.
Azok
tették
lehetetlenné,
akik
a
közönségre
hivatkozva kövületté változtatnák a
színházművészetet.
A Városi Színház Testülete már 1982
A Városi Színház drámája
elején úgy határozott, hogy a neves renHelsinki legjobb színháza a Városi dezőt, Ralf Lĺngbacka professzort nevezi
Színház (Helsingin Kaupunginteatteri). ki művészeti igazgatónak. Lángbacka
Szemre is a legszebb. A tizennyolc éve, azonban csak 1983. augusztus i-én
két másik színház összevonásával alapított foglalja el helyét. Egyidejűleg egy másik
társulat 1982-ben ünnepelte mosta-ni, döntés is született, amely megszünteti az
csupa üveg otthona fölépülésének másfél úgynevezett aligazgatói státust. Ezt a
évtizedes fordulóját. A tóparti, nyírfás státust addig az ugyan-csak hírneves
domboldalban álló épület belső struktúrája rendező, Jouko Turkka töltötte be. Turkka
is
ideális:
kilencszázhúsz
nézőre a jelzett időpontban szabadságon volt,
méretezett
nagyszínpada
és
két- hogy elláthassa pro
százkilencven-négyszáz személyesre ala-

fesszori teendőit a Színiakadémián (főiskolán), ahová 1981 augusztusában hívták meg, elsősorban színészmesterség
oktatására. Formálisan nem bocsátották
cl, de olyan helyzetbe hozták, hogy nem
maradhatott a Városi Színházban. Ugyanis azt a két darabot, amelyet a 82/83-as
szezonban szívesen megrendezett volna,
a Testület elutasította. A két darab közül
az egyik a Tapani Löfving kalandjai című
finn klasszikus, a másik a Hamlet.
A finn színikritikusok fölszólították a
Városi Színház testületét, hogy találja
meg a módját Turkka foglalkoztatásának.
Kérésük indoklása szerint Lángbacka és
Turkka vitathatatlanul a finn színház
legtehetségesebb rendezői között vannak,
művészi együttműködésükkel a Városi
Színház az európai figyelem centrumába
kerülhetne, és az egyik legmagasabb
nívójú színházzá válhatna.
Természetesen semmi sem történt.
Amikor megkérdeztem Anneli SuurKujalát hogy végül is miért nem kellett a
Városi Színház Testületének Jouko
Turkka, rezignáltan ezt válaszolta: „Túl
jó nekik."
Mindez magának a Testületnek a természetéből fakad. A Testület részben
megfelel a Művészeti Tanács intézményének, azzal a különbséggel, hogy tagjai
nemcsak a színház művészeiből rendezőkből, színészekből, műszakiakhól - kerülnek ki, hanem külső emberekből is. Sőt, az utóbbiak vannak többen. Foglalkozásukra nézve lehetnek
irodalomtörténész professzorok, bank-

igazgatók, ügyvédek vagy más egyebek.
Esetleg a Városi Tanács tagjai. Jogkörük
kisebb, mint régen, amikor a szín-ház
működtetéséhez szükséges pénz nagy része
is a Testület egy-egy tagjától származott.
(Ma a három legnagyobb színházban az
állami,
a
többieknél
a
városi
költségvetésből fedezik a kiadásokat, bár
az állami költségvetés tételei sem
állandóak, minthogy a pénz egy részét a
totóból és a lottóból befolyt összegek
teszik ki. A totó- és lottójövedelmek egyik
felét a sportra, másik felét a kultúrára
fordítják. Meg is indult egy kampány, hogy
a kultúrára szánt pénz ne függjön a
szerencsejátékosok számától.)
A Testület működése mégsem teljesen
formális, miként azt Turkka és a Városi
Színház esete is mutatja. Arra nézve, hogy
a Testületek külső tagjai milyen irányban
befolyásolják a művészi döntéseket, nem
kaptam egyértelmű feleletet.
A tamperei színház dramaturgja szerint
a civil tagok nem szólnak bele művészeti
kérdésekbe. Elina Halttunen, a turkui
Városi Színház dramaturgja ezzel szemben
azt állítja, hogy náluk a Testület tizenkét
nem színházi tagjának meglehetősen nagy
a befolyása, ráadásul ez a be-folyás erősen
konzervatív indíttatású. Egyáltalán: a
Testületek döntéseit mindig motiválják az
ország éppen adott parlamenti viszonyai. A
kritika és a közönség véleménye közül az
előbbi súlyosabban esik a latba. Ennek
még Turkka esete is csak félig mond ellent,
minthogy nemcsak a kritika voksolt
mellette, ha-nem a közönség Az okos szűz
című finn dráma, amelyet ő rendezett, a
helsinki Városi Színház legrégebbi és
változatlanul legsikeresebb előadásainak
egyike.
T
urkkát azután kinevezték a Színiakadémia igazgatójává. Amikor egy hűvös
szeptemberi napon ellátogattam az Akadémiára, Turkka pufajkában, sísapkában és
bakancsban az udvaron próbálta hasonlóan
öltözött növendékeivel A kaméliás hölgyet.
Az októberre tervezett bemutatót azóta
megtartották. Szabadtéren.
Ralf Lĺngbacka Peer Gyntje

A Városi Színház 1967-ben a Peer Gynttel
nyitotta meg kapuit. „Rossz siker, rossz
előadás volt" - mondja Lángbacka. lbsen
drámáját most Lángbacka rendezésé-ben
játssza a Városi Színház.
A nyolcvanharmadik előadáson telt ház
fogad. Három órával később semmi
kétségem afelől, hogy a mai színház

egyik kivételes egyéniségével ismerkedtem meg.
Ralf Lángbacka svéd kisebbségi területen született, 1932-ben. A turkui Akadémián tanult az ötvenes években, majd
egy évet töltött az NSZK-ban. Ez az év
döntőnek bizonyult a számára: itt találkozott először Brecht-drámák előadásaival. Ettől kezdve a brechti színház és
Brecht drámáinak legfőbb szószólójává
vált, nemcsak Finnországban, hanem
Svédországban is. Brechtről szóló könyve
nemrégiben jelent meg.
Lĺngbacka különböző színházaknál
dolgozott a hatvanas években. Megkülönböztetett jelentősége volt annak a hat
évnek, amit Turkuban töltött, az ottani
Városi Színház művészeti vezetőjeként.
Ez alatt az idő alatt, 1971 és 1977 között a
színház országos hírűvé vált. Turkuban
járva magam is tapasztalhattarn, hogy
máig emlegetik a „legendás időket".
A legenda ugyanakkor megszépíti a
valóságot, elfedi azt a küzdelmet, amelyet
Lĺngbacka az intézményes finn szín-ház
megrögzött polgári hagyományai ellen
folytatott. Ez a küzdelem annál nehezebb
volt, minthogy azon a terepen zajlott,
amely ellen irányult. Lángba cica sokszor
hangsúlyozta az úgynevezett „szabad
csoportok" jelentőségét, de ő maga
mindig nagy, intézményes színházakban
dolgozott, hogy „belülről" ássa alá a maga kritikai szellemével, a sztárkultuszt
együttes játékra váltó szemléletével A
hatvanas évek elején Weiss- és Büchnerelőadásai, később új Csehov-értelmezései
keltettek figyelmet. Utóbbiak közül fő-leg
a turkui Cseresznyéskert vált híressé,
amelyben végképp szakított az Eino Kalima-féle poétikus, sztanviszlavszkiji
Csehov-értelmezéssel, hogy szociális
analízissel helyettesítse a múlt iránti
nosztalgiát. (Brecht mellett éppen Csehov
az a szerző, aki a legjobban
foglalkoztatja; új könyvét róla írja.)
A finn színházban a hatvanas évek
végén kezdett valami megmozdulni, de a
radikális reformerektől való félelem
akkor még túlságosan erősnek bizonyult.
Az 1969/70-es évadban Lĺngbacka egyike
volt a helsinki Városi Színház igazgatói
triumvirátusába jelölteknek, a színház
konzervatív adminisztrációja azonban egy
„biztonságosabb" meg-oldást választott.
Ezután jöttek a legendás turkui évek.
Lĺngbacka volt a művészeti vezető, a
főrendező pedig egy másik fiatal
kiválóság: Kalle Holmberg. Annyi
akadékoskodással, konzervatív megtorló
hadművelettel kel-

lett megküzdeniük - nevezetes példáit
máig emlegetik -, hogy programjuk
megvalósítása nemegyszer veszélyben
forgott. Viszont hatékonyan segítette őket
a Finnország legkülönbözőbb részeiből és
külföldről érkező lelkes közönség; nem
utolsósorban az előadások magas művészi
színvonala.
Lĺngbacka
emlékezetes
rendezései közé tartozik ebben az
időszakban a Cs eresznyéskert, A szecsuáni

jólélek, a Galilei étele, a Danton halála.

1977 után mint szabadúszó működött
egészen mostani kinevezéséig. A helsinki
Városi Színházban vendégként rendezett
előadásai közfül Csehov Sirálya és a Peer
Gynt a legnevezetesebb.
A Peer-előadás alapelképzelése a címszereplő megkettőzésén alapul. Az ötlet
nem új, valamikor a régi Nemzeti Színházban is így játszották, két színésszel,
egy fiatal és egy öreg Peerrel.
Lĺngbackánál azonban' nem formális,
technikai ötletről van szó, ami azért
szükséges, hogy áthidalja a fiatal ember és
az öreg közti - az életkorból fakadó alkati
különbségeket.
Először
is:
Lángbacka „öreg Peerje, Esko Salminen
egyáltalán nem öregember, inkább
negyvenes évei-nek derekán járó, csupa
erő, csupa energia férfi. Másodszor az
„öreg" Peer nem váltja föl a színpadon a
„fiatalt", ott, ahol a konvenciók előírják,
vagyis Aase halála után, az eredeti
negyedik felvonásban, amikor Peer mint
„jó
megjelenésű,
középkorú
úr"
Marokkóban megkezdi utazását.
Lángbacka színpadán az első részben,
egészen Aase haláláig szimultán van jelen
mindkét Peer. (Egyébként feltűnően hasonlítanak egymásra.)
Az előadás az eredeti ötödik felvonással kezdődik : a hajójelenettel, amikor Peer
visszatér Norvégiába. A hajótörés után
ájultan a partra sodródó Peer flash backszerűen visszaálmodja magát fiatal korába.
A flash back technika tehát egyáltalán
nem formális, ellenkezőleg, drámai
koncepciót hordoz. A dráma eredeti
dramaturgiájának megfelelő „Bildungsroman" helyett fölerősödik az önvizsgálat,
az életrajzzal való szembesítés motívuma,
amely lényege szerint közelebb visz Ibsen
alapgondolatához, a „hagy-ma" belsejébe
hatoló peeri attitűd megértéséhez.
Lĺngbacka abból indul ki, hogy a „szuperindividualizmus" korszaka, amely-nek
Ibsen Peerje az egyik legkorábbi
megnyilvánulása, még csak most jutott a
csúcsra, tehát a darab aktuálisabb,

Solvejg jelképes felmagasztosulása (Eeva Eloranta és Esko Salminen)

mint valaha. (Új, általános vélemény szerint kongeniális fordítás készült a szövegből.) Másrészt az időfelbontó dramaturgia sokkal alkalmasabb a drámában
rejlő alapvető filozófiai kérdések föltevésére, az élet végső titkát, az
énazonosságot
kutató
Peer
személyiségének kibontására. A két
figura együttes színpadi jelenléte
természetesen keresetté is válhat; fönnáll
a veszélye, hogy az intenzív drámát
látványos külsőségek helyettesítik - ha a
rendező megelégszik a meg-kettőzés
puszta ötletével.
Lángbacka mindenekelőtt színészeire
épít. A fiatal Peert játszó jukka-Pekka
Palo - akinek ez élete első főszerepe, korábban a Nemzeti Színház tagjaként nem
jutott feladathoz - bámulatos „naturbursch" kedéllyel, svádával, lendülettel
h o z z a a hirtelen indulatú, gátlástalan legénykét. „Öreg" alteregója mintegy kívülről nézi; ahogy egyszerre bölcs és bánatos nosztalgiával tekintünk szépreményű, elbizakodott fiatalkori önmagunk-ra.
Salminen erős, határozott, nyugodt alakja
az első részben is uralja a színpadot;
időnként megosztja Peer szövegét suttyó
önmagával, felesel vagy ironizál vele,
megpróbálja irányítani, de mindig csak
reflektál, sohasem cselekszik he-

lyette. A támpontokat keresi a múltjában.
A felelős pillanatokat. Az elszalasztott
jeleket, amikor megérthette volna a
lényeget. Vagy legalább közel juthatott
volna hozzá.
A Dovre-kép maga is borzalmas látomás. Alom az álomban. A lakodalmas
vendégsereg alakul át torz Dovre-népséggé. Tükrök garmadája ereszkedik alá a
zsinórpadlásról, Peer - az arcát keresve kétségbeesetten rántja magához az
egyiket a jelenet végén, aztán arcra borulva marad, csak lassan ocsúdva a látomásból.
A jelenetek filmszerű dramaturgiával
olvadnak egymásba. A hatalmas, méreteiben csak a mi győri színházunkéval
összevethető színpadot - jellemző, hogy a
súgó a világosítófülkék táján ül, „elektronikus" úton súg - Lángbacka maximálisan bejátszatja; különösen csoportkoreográfiái lenyűgözőek, a Dovre-kép
varjúnénéinek boszorkánymenete épp
csak „megrázkódik", s átalakul szentes
asszonyok zsolozsmázó kórusává.
Aase halála megríkatóan torokszorító,
de mentes minden szentimentalizmustól.
A szilajon „vágtató" fiatal Peer mögött
csöndesen, anyja szemét lezárva ül az
„öreg"

A második részben a férfiúi fénykorát
élő Peer mellől már eltűnik a fiatal alterego. Lĺngbacka nem titkolja, hogy a dráma
itt már vékonyabb anyagból szőtt; többet
bíz a vizualitásra, Fellini-szerű képeket
sorjáztat.
Salminen
továbbra
is
fantasztikus szellemi-fizikai teljesítményt
nyújt, az Anitra-jelenetben például Peer
táncát eksztatikussá fokozza, belesűríti a
páváskodó hímhiúság minden szenvedélyét, esendőségét és - kívülről nézve iróniáját.
A filozófiai összegezés a végére marad.
Az álomképek lejárta után Peer előtt még
egyszer felködlik a múlt: a ködfolyamból
egy-egy csoport visszaidézi az előttünk
lepergett „film" pillanatait. A számára
előkészített koporsó födele fölpattan - és ő
maga fekszik benne: az első felvonás
suttyó legénykéje. Döbbenetes pillanat. De
Peer még ekkor sem adja meg magát. Még
nem kapott választ a kérdéseire. Ekkor a
Gomböntő - régi, füstfelhőt pukkantó
masinával - lefényképezi, ám az
„előhívott" óriási lemez üres, nincs rajta
kép.
A színpad hátterében megjelenik Solvejg, Peer végső erejével feléje indul, a
lába elé roskad. Solvejg énekelni kezd
(nem Grieget!), és közben lassan, puhán,
lágyan elemelkedik a földről, hatalmas
szoknyája mindent eltakar, s amikor már
óriássá nyúlt, fokozatosan visszatöpörödik
emberméretűvé: mire a halottá kuporodó
Peer fölé térdel, már nem jel-kép, hanem
újra Solvejg - válasz minden kérdésre.
Lĺngbacka Peer G y n t j e a rendező
színháza, középpontjában a színésszel. Az
előadás végén megértettem, hogy ez nem
paradoxon.
Mint később, egy vitán Lĺngbacka elmondta, minden színházi előadásban bizonyos energiának kell érvényesülnie.
Mindegy, hogy ez az energia az íróé, a
színészé vagy a rendezőé - a színházban
nem is mindig volt rendező -, a fontos az,
hogy az energiának léteznie kell.
Lĺngbacka Peer G y n t j e egy nemzedék
megrázó önvizsgálata. Érzelmileg fölkavaró, intellektuális előadás. Nincs benne más aktualitás, mint hogy mindannyiunk lelkiismeretének szegezi az élet végső
kérdéseit.
Négy hónapig próbálták.
Szeretném ezt az előadást magyar színpadon látni.
Még jobban szeretnék magyar színpadon
ilyen előadást látni.
(Befejező rész a következő számban.)

