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teljes játékidô alatt fel vannak
kapcsolva a nézôtéri fények

a Berliner Ensemble Ibsen-elôadá-
sán. Nem terít be a beleélés jótékony
sötétje – ez illik a Brecht-színház-
hoz és az illúziók szétfoszlásáról
szóló darabhoz. Tiszta, egyenletes
megvilágítás – kis megszorítással
az egész elôadásra is jellemzô a
brechti kívánalom. Nincs mester-
ségesen elôállított atmoszféra – ki-
véve, amit a színész teremt meg –,
hagyományos értelemben vett
díszlet sincs, üres, lapos színpadon
folyik a játék, egy-egy hétköznapi
kellék hozza létre a valóság illúziója
helyett a színpadi valóságot. A nor -
vég tájat két oldalról középen ösz-
szetolt kis zöld domb jelenti, az ott-
hont a rá hordott szedett-vedett bú-
torok és tárgyak halmaza. Peer az

ügyelôt takaró szuffitába kapaszkodva vagy a nézôtéren át menekül. Az
egyiptomi szfinx színészek gúlája, a hajó hídja és árboca is „emberbôl
van”, biciklikerék a kormány, a padlón guruló fuldokló hajótöröttek a föl-
borított székekbe kapaszkodnak. A temetôben színészek a sírkövek, és egy
blokkházat primitíven utánzó, trégeren lebocsátott elem jelzi a városi la-
kótömböt, szaladó fényekkel mint lifttel és az egyetlen kivilágított ablakkal
mint Solvejg lakásával.     

A színész hegemóniája az elôadás lényege. Zadek a társulat – és általa a
nézô – fantáziájára épít, nem megy vissza a ködös norvég múltba, nem
„interpretál” klasszikust, csupa játékossággal, csupa reflexióval, csupa
„amatôr eszközzel” meséli el a történetet. A produkció kicsit olyan, mint
az egykori diákelôadások – laza, kötetlen, a semmibôl teremtett –, csak a
színészet vérprofi benne. Ingrid például úgy zárkózik be a fészerbe, hogy
nincs fészer, mindössze egyetlen szék választja el Peertôl, aki aztán a szék
lécei között dugja át a kezét, majd átugrik rajta, és máris „bent van”. A tár-
sulat – a berlini „ensemble” – mindvégig részt vesz a játékban, messze a
megszokott szerepösszevonásokon túl. A Solvejget játszó Annett Ren ne berg
is többször föltûnik, s nemcsak kisebb szerepekben, mint arab lány a ma-
rokkói jelenetbôl, hanem például a – színházi értelemben – emberszabású,
maszkot viselô, makogó, de civil ruhában járó majomcsapat egyik tagjaként
is. Minden karakterizáló jelmez ennek a laza, bohémes könnyedségnek a
terméke. Karl Kneidl és Christoph Ghislain – ketten felelôsek díszletért,
jelmezért – leírhatatlanul képzeletgazdag kreációkat hoz létre, s nem a hi-
valkodó-csillogó tervezôi önmutogatás tárházából, hanem a „rongyoszsák-
ból”. Minden hétköznapian ismert és Teleki téri – nagykabát, pulóver, bal-
lon, fürdôköpeny, jogging, a sapkák és kalapok tömkelege –, kompiláció-
jukból mégis egyedi különlegességek származnak, mint a tollas-sisakos-
spanyolgalléros-szövetsálas-pulóveres-futónadrágos Nagy Görbe vagy a
rémmaszkos-koronás-szarvas-orvosiköpenyes-dülledtszemüveges troll -
nép ség. És az állati speciesek: a rózsaszín plasztikdisznó meg az újságok-
ból kasírozott ló (mindkettôben két-két színész bújik el kilógó lábszárakkal).

Egyszerûség és technikás könnyedség jellemzi a színészeket. Uwe
Bohm Peer Gyntje vidám és hetyke fiatalember, aki szeret füllenteni, és
bolondul a lányokért. Nincs benne semmi nagyzoló hajlam vagy agresszi-
vitás. Anyja fia, az Aasét játszó Angela Winkler korholó szavai elnézô, sôt
elismerô büszkeséggel vegyülnek, lovaglásuk – a fiú a nyakába veszi any-
ját – merô játékosság, Aase „felültetése” is csak annyi, hogy hátul, a szín-
pad mélyén egy dobogóra állítja széttárt karral. A „lovaglás” megismétlô-
dik Aase halálakor, Bohm a hátára csúsztatja Winklert, fejjel lefelé, majd
amikor anyja azt kéri, hogy nézzen a szemébe, lenéz rá, föltornázza a kar-
jába, leülteti egy székbe. Aase ülve hal meg, Peer kétszer lezárja a szemét,
és takarót borít a fejére.

A második rész utazásai szertelen, játékos, alkalomadtán bohózati lég-
körben játszódnak. A marokkói jelenet üzlet-
emberei Feydeau-figurák – maga Bohm le-
nyalt hajjal, világos öltönyben, felnôttes laza-
sággal percekig fölismerhetetlen, anélkül,
hogy el masz kírozná külsejét, hangját vagy
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gesztusait –, a német belekeveredik telefonzsinórjai-
ba, a többiek a festôi tartásban gyümölcsöstállal álldi-
gáló vagy géppisztolyosan laptopozó arab személyzet
látványától kissé elfedve nyomják a szöveget. A füstöl-
gô hajócska egy függöny nyílásában süllyed el, Anitra
meztelenre vetkôzteti Peert – Bohm a színpad szélére
jön öltözködni, zavarba hozóan kommunikálva az elsô
sorban közvetlenül alatta ülô nézôvel. Az egyiptomi
színek rendezôi önmutogatás nélkül zajlanak, a kairói
bolondokháza lakói mellôzik az ôrület statiszták által
használt feltûnôsködô sztereotípiáit, inkább csak kata-
tóniásan ülnek székükön, ettôl még erôsebb a „toll”
öngyilkossága elvágott, vérbe boruló nyakkal – ugyan-
csak az elsô sor közelében. (Az oldalerkélyen fölsikoltott
egy beleélô típusú fiatal lány.) Aztán haláltusájában –
„kihegyezve” – tótágast áll, hogy „be lehessen mártani”.

A hazatérô Peer megváltozott, nagyvárosias környe-
zetbe érkezik. („Új-Högstad”, jelzi egy felirat a háttér-
ben.) Zadek hangsúlyossá teszi az idômúlást, az eltelt
életet és az elszemélytelenedést. A kezdô jelenetek fa-
lusias idilljét, amelyben mindenki ismert mindenkit, a
tömegesedés szenvtelensége váltja föl: Peer tárgyait is-
meretlen, szürke idegenek árverezik el. Szokatlanul
fontossá válik a temetôjelenet, a pap beszéde – ô játsz-
sza majd az ördögöt is –, amelyben a katonaságtól uj-
jának levágásával megmenekült, életét napi küszkö-
désben családja körében leélô embertôl búcsúzik. Ér-
dekes, hogy az elôzmény, amikor a fiatal Peer
szemtanúja volt az ujjcsonkításnak, kimaradt, ebbôl
arra következtethetünk, hogy a motívumnak önmagá-
ban, nem Peer relációjában van jelentôsége. Mintha
nem az életlehetôségek számonkérése folyna, inkább
fátumszerû felsorolásuk. A Gomböntô (Gerd David)
sem ítélkezik, és végképp nem látszik kérlelhetetlen
Nagy Kaszásnak. Fekete öltönyös tisztviselô, inkább
megértô és jóindulatú alkupozícióban, mint a kaján
végrehajtó szerepében. Bohm Peerje hirtelen meg-
öregszik és összetörik, nem érti, mi az, amiért beol-
vasztásra ítéltetett. Már a hagymajelenet is ezt készí-

tette elô. Zadek meglepô módon realista szituációt te-
remt a hagymahámozáshoz – Peer egy ideiglenesen
gazdátlan, mozgó büfékocsi pultján talált hagymafejet
trancsíroz föl –, és az akció kevésbé szól az önigazolás
keresésérôl, mint a múltnosztalgiáról. Idôsödô embe-
rek szoktak ilyen retrospektív hagymahámozással visz-
szagondolni, mi minden történt velük. Arra a banali-
tásra jutnak, hogy eltelt az élet, és jó lenne még nem
meghalni. 

Voltak, akiknek „leült” a Gomböntô és Peer találko-
zásaiból álló beszélgetéssorozat a játék vége felé.
Kétségkívül szokatlan egy mozgalmas elôadás harma-
dik óráján túl a nagy, üres színpad közepén ülô két
ember koncentrált, halk, „filozofikus” beszélgetése ar-
ról, hogy életében mikor volt (vagy lehet) bárki önma-
ga, hogyan válassza az egyenes utat, ahelyett, hogy a
Nagy Görbe tanácsára „körbe kerülne”, s hogy ez a di-
lemma – Ibsen színmûvének alapkérdése – egyáltalán
mit jelent. Magam a Peer Gynt-értelmezések sorában
éppen ezt tartom a legizgalmasabbnak. (Amennyire
meg tudom ítélni, a korábbi német fordításokból Peter
Stein és Botho Strauss által átdolgozott változatot
használó Zadek itt, a végén jut igazán eredeti megol-
dáshoz.)

A kulcsmotívum – természetesen – Solvejg. A térd-
harisnyás, egyszerû lányt játszó Annett Renneberg an-
nak rendje és módja szerint az elôadás folyamán több-
ször föltûnik a háttérben, hol valóságosan, hol árnyék-
ként. (Például meglátja, hogy a Dovre-tanyáról
elszabaduló Peeren „véletlenül” rajta maradt a farka.)
Ez a gyöngéd, óvó, féltôn kísérô tekintet a végén
ugyanabban a fiatal lányban testesül meg, aki az elején
volt. A hatalmas, sötét blokkház kivilágított ablaka mö-
gött lakó magányos Solvejg lejön a „földre”, és elrin-
gatja az ölébe kuporodó öreg Peert. Az embriópózban
térdelô férfi elôrehajtott fejérôl leesik a kalap – innen
tudni, hogy meghalt.

Nemcsak Solvejg bocsát meg Peer Gyntnek. A nyolc-
vanéves Peter Zadek is.

Jelenet Zadek
Peer Gynt-
rendezésébôl 
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