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eer és Aase anyó egy ágyból ugranak ki
a játék kezdetén. Pajtások. Bibi
Andersson nem is igen anyó; filigrán,
fürge, fiatalos, ősz haja sörteszerűen
mered fölfelé. Peer inkább az öccsének

látszik, mintsem a fiának. Börje Ahlstedt zömök,
testes, joviális negyvenes, olyan, mint egy
kiöregedett kölyökmackó, bumfordi arca van,
tekintete csupa csodálkozó naivitás, befelé
fordított lábfejjel kacsázik, fél lábát kissé húzza,
de ez nem a szerephez tartozik, civilben látni,
hogy sántít, a színpadon viszont alig, bicegését
beépíti a figurába.

Ingmar Bergman Peer Gyntje a stockholmi Ki-
rályi Drámai Színházban elejétől végig egy szo-
bában játszódik. Három oldalról nagy virágmin-
tás, festett falak, kétoldalt és középen, hátul ajtó.
Itt a haegstadi domboldal, a menyegző, Dovre
apó manóbirodalma, Marokkó, Kairó és az őrül-
tekháza. Peer császársága az otthon falai közé
van zárva. Ki sem lép innen? Vízió, álom, hazug-
ság az egész világostromló kaland? Kaland a
képzeletben? Ki tudja, ki merné határozottan ál-
lítani a fantáza, a bölcsesség és a formaművé-
szet e ritka csodája láttán? Valószínűleg nem is
kell eldönteni. Lennart Mörk díszletének köze-
pén egy négyszögletű plató áll. Ha megemelke-
dik a háta, hegyoldal, meredek vagy szirt, amire
föl lehet kapaszkodni. Ha kell, asztal vagy ágy,
ha kell, az egyiptomi szfinxet mintázza mint
árnykép, ha kell, a piramis fala, ha
meghintáztatják, hajó vagy maga a viharos
tenger. S a végén Peer Gynt minden
elárverezhető tárgya, személyes emléke,
életének teljes rakománya rákerül, mint valami
szimbolikus tárlóra, mely a levegőbe emelkedik
a kiürült szobában.

Az elején zavar a színész életkora. Középkorú
Peer? Falusi öreglegény cicázik a lányokkal? A
derékba tört élet számvetése zajlik? Tíz perc
múlva minden skrupulusomat elfelejtem. Egy
bursikóz álmodozó grasszál a színpadon, korta-
lan klaun, mulatságos és megható, tele naiv ön-
bizalommal, kacska, vad hévvel, elsöprő, kont-
roll nélküli ösztönnel. Gátlástalan energiával veti
magát a kalandokba. Szilaj férfifölénnyel teperi le
a mulya vőlegénye elől elmenekített, szép Ing-
ridet, és utána durva gesztussal löki el magától.
Fölajzott férfivággyal követi a csábító Zöldruhás
lányt - Bergman ágaskodó műfalloszt köt rá, így
ered Peer a manófarkos, erotikus jelenség nyo-
mába. Az eszténás lányokat, akik öregecske-
csúnyácska, fogatlan kitárulkozással ajánlják föl
ordenáré nemiségüket, állati ösztönnel rohanja
le. A marokkói Anitra, ez a kövérkés falusi

Peer Gynt (Börje Ahistedt) a marokkói jelenet-
ben

Seherezádé (ahogy a falusi legény képzeleté-
ben él) primitív lokáltáncosnői fogásokkal fonja
körül, hogy kicsalja a pénzét. („Az örök nőiség",
idézi Peer Goethét - és karjával obszcén moz-
dulatot tesz.) Ahány nő, annyi típusa a magát el-
lenállhatatlannak vélő, esendő férfiasság kihívó

provokátorának és legyőzőjének. S mellettük az
egyetlen Scilvejg, a testetlen ideál, akire az em-
ber jobbik énje vágyik, s akihez akkor tér meg,
amikor elmúlt az élete.

Bergman rációval reg ulázott fantáziája a
valóság és az álom bámulatos képeit varázsolja
a
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Peer és a Gomböntő (Thomas Hanzon) (Bengt
Wanselius felvételei)

szobába. A lakodalmas jelenet táncoló csoportjai
némán, zene nélkül trappolnak a fapadlón;
lendületük és a kopogó ritmus stilizációja hatá-
sában túltesz a duhaj naturalizmuson. A Nagy
Görbe jelenete pantomim, melyben az egész
színháztermet hangok kakofóniája, Peert saját
tömörülő hasonmásai fonják körül: hogyan is le-
hetne „kívül kerülni" önmagunk megsokszorozó-
dott falanszterén?

A Dovre-kép egy gyermekszínház mesefigu-
ráit növeli felnőttgroteszkké: hamuszín arcú,
szarvakkal, farkakkal ékes, disznón közlekedő
ember-manó kentaurok settenkednek lealacso-
nyító életfilozófiájukkal Peer körül. Aase halála
kegyetlenül tárgyilagos, mellőz minden szenti-
mentalizmust. Bibi Andersson már két jelenettel
korábban ágyába fekszik, várakozó jelenléte
Peer „kalandozásai" alatt sürgető mementó.
Nem is kel föl többé. Börje Ahlstedt „körbejátsz-
sza" kissé az ágyat, de anyját a halálba átkísérő
meséje nem füllentő fantázia, nem költői ihlet,
hanem a sivár valóság. Az ágy lábánál ül, nem
karolja át Aasét, fejét a kezébe temeti, némán sír,
nem hazudik magának se - tudja, mi következik.

A Sagák és álmok című első részt követő má-
sodik, az Idegen föld stílusát és képi világát a
groteszk határozza meg. Mintha Bergman korai
moziélményeiből, a némafilmekből jönnének elő a
szögletes mozgású, mértékletesen grimaszoló
figurák (a szkeccsek szivart szájába röppentő
gegjeivel), Marokkó úri társasága - a háttérben
egy állványra szerelt hajómodellel, amely kürtöl
és füstöt ereget, miközben kitolják -, a „Próféta"
selyemágyába leskelődő, hollywoodi beduinok-
kal, a Walt Diesney-filmek színpadon átszaladó
struccával, az őrültekháza fehér „filmvászon"
előtt, kataton elaprózottsággal mozgó bentlakóival
s az önakasztás-torokelmetszés-ujjlevágás
grand guignoljának véres horrorjával, amely a
felvonás végén egyszeriben a huszadik század
végére röppenti fantáziánkat.

A harmadik rész: A hazatérés. Peer nem öre-
gedett, csak fáradtabb, megtörten kacsázik, ki-
ürült a szeméből a csillogás. „Rejtekhelyéről",
deszka alatt őrzött ládájából veszi elő az elszá-
radt hagymát, hántja le a zörgő, foszló, széttöre-
dező héjat. A fiatal arcú, őszbe csavarodott hajú
Solvejg vakon tapogatózva indul felé, s úgy vonja
ölébe, mint halott fiát Mária. A Pietá-jelenetre
nyílik rá a tágas, üres szobában a szárnyas ajtó,
hátul, szélesen, s a beömlő ellenfény sugaraiban
ott a felszerelésével, hatalmas kanalával imboly-
gó Gomböntő sziluettje. Egy rövid mondat - és
vége.


