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Csizmadia Tibor színpadi fantáziának nevezi az egri
Líceum udvarán látható produkciót. Lényegében igaza
van, ha kerüli a „melodráma” megnevezést. Leginkább
azért, mert e szóhoz – nem minden ok nélkül – pejo-
ratív jelentés társult, s megesik, hogy még a lexikonok
sem tartják fontosnak a szó eredeti jelentését (egyfajta
zenekíséretes versmondás), csupán az érzelgôs giccs
szinonimájaként emlegetik. Másfelôl az egri látvá-
nyosság valóban meglehetôsen messze esik például
Gregor Anton (csehek szerint Jir̂í Antonín) Bendának
a XVIII. század második felébôl való darabjaitól, vagy
pláne attól, ahogyan az ô Medeáját Udvaros Dorot tyá-
tól és a Fesztivál Zenekartól láthattuk egykor a Fô -
városi Polgármesteri Hivatal udvarán – ugyancsak

nyári érdekességképpen.
Ha na gyon szôrszálhasoga-
tó akar nék lenni, mondhat-
nám, hogy bár számos mû -
faj megváltozott az idôk során, az eredeti értelemben
vett melodráma ha fejlôdött is valamerre, nem éppen
a látványosság, a show irányába. 

Igaz, „zenekíséretes versmondás” a színvonalas egri
esztrádmûsorban is elôfordul. Egyáltalán Csizmadia
mindent bevet, kipróbál, amit csak az adott alapanyag
kínál. S ha már erre a vállalkozásra adta a fejét, jól te-
szi. Grieg klasszikus slágerzenéjétôl biztosan nem
lesz gondolatilag mélyebb vagy költôileg szárnyalóbb
Ibsen drámai szövege. Lehet viszont követhetôbb,

Gyurmánczi Diana, 
Rubi Anna, Bozó Andrea 
és Kaszás Gergô
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Zappe László

Színvonalas centenáriumi 
esztrádmûsor
H E N R I K  I B S E N  –  E D V A R D  G R I E G :  P E E R  G Y N T

avaly Ibsen halálának, az idén Griegének van centenáriuma. Ez nemcsak Csizmadia Tibort késztette
arra, hogy a Peer Gyntöt kettejük munkáit összegyúrva melodrámává egyesítse. Tavaly októberben

Egyiptom ban, a gízai piramisok mellett, a Szfinx lábánál adták elô az egyesített darabot az Ibsen-év
reprezentatív eseményeként norvég színészek és énekesek, valamint a Kairói Opera zenekara, kórusa 
és táncosai részvételével.
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könnyebben befogadható, érzelmileg jobban átélhetô.
A sok zene és tánc közt kevesebb energia marad a szö-
vegre, így Peer élettörténete inkább tetszik egyszerû
kalandregénynek, mintsem életfilozófiai kísérletsoro-
zatnak. Igaz, annál egyértelmûbben, a maga egysze -
rûségében annál nyilvánvalóbban világlik ki az alap-
probléma: az európai ember individualizmusának
tragikus kérdése. A mindenáron önmagát meg találni-
megvalósítani akaró Peer végül semmit sem lel.
Ennyi. Roppant világos közlés, pedig a legismertebb
metaforája, a hagymahámozás még ki is marad.

Látni- és hallanivaló marad így is elég – többnyire
színvonalas, ötletes, néha kivételesen erôs. Olykor vi-
szont a rendezô mintha csak figyelmeztetni akarna,
nehogy már túl komolyan vegyük a játékot. Amikor
éppen sehogyan sem talál rá a folytatásra, a karmes-
terrel mondat el néhány összekötô szót, hogy most mi-
nek is kellene történnie, ha lenne hozzá zene, vagy
lenne rá idô. Egy darabig elbíbelôdik a zene–tánc–szö-
veg összecsiszolásával, késôbb beéri annyival, hogy az
énekesek kottával a kezükben bejönnek, mintha csak
oratóriumot adnának elô. Játékosan szellemes Csa ná -
di Judit díszlete. Középtôl kissé balra egy hatalmas vi-
lágos bôrkanapé áll, leginkább azért, hogy mögötte el
lehessen bújni, s így énekes, táncos, prózai színész
szinte észrevétlen helyet cserélhessen. A zenekar fölé
sátor emelkedik, mely egyúttal meredek hegyoldal, fel-
idézi a szirteket, ahol Peer képzelete száguldani kezd,
két nyílásán egyes szereplôk, Solveig, Aase a magasból
szólhatnak hozzá és hozzánk. Amúgy akár rongyszô-
nyegnek is nézhetnénk, s csak a játék végén, a Gomb -
öntô jelenetei közben esik rá úgy a fény, hogy férfiin-
gek sokaságának mutatkozik. Triviálisan vicces válasz
az önmagát kétségbeesetten keresô hôs kérdéseire.
Kaszás Gergô viszont nagyon is komolyan adja Peert.
Minden tréfának csak így lehet értelme. Gondosan
építi végig az életutat a könnyelmû, magabízó, kö-

nyörtelen suhanctól a végsô megsemmisüléstôl rette-
gô öregig. Váltogatja az alakokat, miközben önmaga
marad: az, aki nem leli önmagát. Törôcsik Mari az egy-
szerre kívülrôl és belülrôl ábrázolás magasiskoláját
mutatja be, Aasét megjeleníti, és egyben ízeire is sze-
di. Hisz és nem hisz, szeret és ironizál. Járó Zsuzsa
Solvejgje a szinte észrevehetetlen hûség. Peer végzete
ezúttal Bozó Andrea. Ô játssza nemcsak Ingridet, az
elszöktetett menyasszonyt, a manókirály rémes lányát,
az anyagias Anitrát, de a mindig újabb, ám mindig
csak ideiglenes haladékot adó Gomböntôt is. 

Massányi Viktor hatásos betétszámot énekel, Létai
Kiss Gabriella is így adja elô Solvejg dalát. Simon
Krisztinával és Németh Mónikával együtt biciklizô
pásztorlányokként viszont fölöttébb mulatságos jele-
netet prezentálnak, alighanem elôször tudatosítva a
kevésbé gyanakvó nézôben, mire számíthat. Barta Dó -
ra lendületes és szellemes koreográfiáját az Egri
Fesztiválbalett értô humorral adja elô, az Egri Szim -
fonikus Zenekar és az Operaház énekkara Szabó
Sipos Máté vezényletével úgy szól, ahogy egy kellemes
nyári estén illik. 

PEER GYNT. SZÍNPADI FANTÁZIA 
HENRIK IBSEN SZÍNMÛVE NYOMÁN, 
EDVARD GRIEG ZENÉJÉRE 
(Egri Gárdonyi Géza Színház Nyári Tagozata)

Látvány: Csanádi Judit. Koreográfus: Barta Dóra.
Kar mester: Szabó Sipos Máté. Rendezô: Csizmadia
Tibor. 
Szereplôk: Törôcsik Mari, Kaszás Gergô, Járó Zsu -
zsa, Bozó Andrea, Görög László, Safranek Károly,
Massányi Viktor, Létai Kiss Gabriella, Simon Krisz -
tina, Németh Mónika, Zsigmond Géza, Farkas Gá bor.

ossage! Mily különös volt utolsó levele! Jó szán-
dékú, tömör, számos olyan elemet tartalmazott,

melyet bizonyos körökben tartalommal bíró állítás-
nak tekintenének, s mégis belengte valami, amit
Jean-Paul Sartre oly örömmel nevez »Semmi«-nek.”
A fönti passzus idézet Woody Allen – két amatôr sak-
kozó levelezését elénk táró – A Gos sage–Vardebedian-
iratok címû humoreszkjébôl; mely szövegtorzót úgy
is értékelem, mint a legtöbb kortárs fizikai színházi,
mozgás- és táncmû esszenciáját.

Az 1976-os évjáratú – színész, koreográfus, zene-
szerzô, fotográfus – Ivo Dimcsev a 2005-ös szegedi
Thealteren ragadta magával elsô alkalommal a honi
nagyérdemût, vérvétellel, -árveréssel fölspannolt Lili
Handel-szerepjátékával. Eztán koronázta egynéhány
lánglelkû híve A Fizikai Színház (pünkösdi) Kirá -
lyává. Olvastam, hogy kétségtelen elôadó- és átválto-
zómûvészi tehetségét, „tündéri” karizmáját megvil-
lantotta Sarah Kane 4.48 pszichózis címû darabjában
is, a Legal Art Center produkciójában. 

Horeczky Krisztina
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