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Aki nem hallott még Peer Gynt históriája felől (a május 10-i szegedi premier
részesei közt kevés ilyen lehetett), azt tévesen informálta Werner Egk operája, aki
viszont ismerte Ibsen „drámai költeményét", s akit lebilincselt a Hajdú Henrik
vagy Áprily Lajos fordításából gyönyörű magyar nyelven megszólaló története, az
hiányérzettel távozott a bemutatóról. Tény: a német komponista 1938-ban szerzett
•operája pusztán ihletforrásért nyúlt Ibsen hét évtizeddel korábban színpadra álmodott drámahőséhez, nem is annyira librettójában, szövegi anyagában (amelyen a
szabad átköltés és értelemszerű rövidítés, némi módosítás ellenére nagyjából-felszínesen letapintható az ibseni mű menete) — inkább szellemében. Az opera más
hangulatot teremt, más levegőt áraszt, mint Ibsen havasokra hágó, elbitangoló, naiv
hatalmi vágyakat kergető, konvekciókat
lemosolygó Peer-je. A „gynti" eszme, a
„gynti én egy raj kemény akarat, harc, izzás, remény — a gynti én tengernyi lágy
ötlet, kívánság, példa, vágy — más szóval: ami benne(m) lélek" — hiányzik a színpadról. Pontosabban más köntösbe öltözött. Oka lehet ennek az operai tradíciók
szempontja, miként az anya darabbeli funkcióját szinte teljesen elhagyja, szerepét
•átutalja a szerző a Szerelem, a Nő látványosabb, hasznosabb operai jelenlétének.
Ám még e látszólagosan indokolható szerepcsere sem menti a darab kivonatos-felszínes attitűdjét. (Talán a véletlen hozta úgy, vagy maga a rendező Bozóky István
érzett rá elmosolygó kritikával a kezdő — tehát hangsúlyt, döntő benyomásokat, első
impulzusokat nyújtó — jelenet beállítására: Peer a földön elnyújtózva nézi a „papírfelhők" lassú vonulását. Ilyen felhőmeszelésre kárhoztatja hát operai sziluettje!?)
Filozofikus vonala teljesen eltűnik, a néző szinte semmit sem kap a mű ősi értékeiből, nem értheti belőle, hogyan lehetett a Peer-nek közös nevezője Madách Tragédiájával, hogyan válhatott a Peer Gynt Ibsen tollából szatirikus társadalombírálattá.
Az egyéni szabadság korlátainak felmutatása, az egyén cselekvésképtelenségének
indirekt kritikája (aki tesz valamit, csak torz ábrándkergetést csinál) — a librettóban szelíd, utópisztikus vándorlássá satnyul, Peer-ből olykor-olykor magamutogató
vásári figura lesz, aki csak pillanatokra képes visszatalálni eredeti önmagához.
A néző pedig téves asszociációkra bukkan a színpad láttán: kicsit Till Eulenspiegel,
kicsit Ero, a mennyet járt vőlegény, vagy Svanda, a pokolra szállt dudás és így
tovább. Pedig Peer valahol Ádámmal, Az ember tragédiája hősével rokon!
Tudom, igaztalan ez a számonkérés, de eltekinteni csak úgy hajlamos tőle a hallgató, ha az eredetivel legalábbis ekvivalens, hasonló értékű művet kapott.
Hogy Egk Peer Gyntjének hazai ősbemutatóját mégis örömmel vettük, annak
nyomós érvei vannak. Részint, mert a század elején válságba iutott, majd belőle ma is
bizonytalan léptekkel, kikövezetlen utakon bontakozó „tetszhalott" műfajnak, az
operának repertoárján világszerte számon tartják szerzője operai munkásságát (A varázshegedű ment a budapesti Operában, de külföldön sikerrel játszották az 1958-ban
írt A revizort is). A Peer Gynt akkor keletkezett, mikor az opera legjelentősebb mai
mesterei közül Britten még nem léptette színpadra Peter Grimes-1, Albert Herringet,
még nem látta a közönség Orrf A hold-ját és remek színpadi játékait. Egk operai
látásmója hozzájuk kapcsolódik: szemléletesen tanúskodik erről a Peer Gynt tonális
zenei anyanyelve, zenekarának különlegesen gazdag színhatásokra alkalmas összetétele, illusztrációkra erősen hajló hangszerelése (kiváltképp a dél-amerikai képet
élénkíti fel), a színpadi énekszerepeknek előnyös lehetőséget biztosító tendenciája.
"Ugyanakkor a mű zenekari anyaga hasonlítatlanul tehetségesebb, invenciózusabb,
bár összetételében vegyes hatásokat vált ki: hellyel-közzeli könnyed, operettes hangvétele olcsóbb eszközökkel fürkészi a közönség bizalmát. A zene így erősen eklektikus
jellegű — azaz bizonyos értelemben jellegtelen: összetétele a kánkánbetét offenbachi reminiszcenciáitól a dzsessz külsődlegesen értelmezett popularitásáig megIII

lehetősen heterogén, amiben még hely szorul wagneri momentumoknak is (a megváltás motívuma, vagy a hajó elsüllyedésének szimbolikus töltésé különösen szembeötlő). Ráadásul a hallgató hajlamos Grieg kicsit érzelgős-szentimentális muzsikájára
emlékezni, jóllehet az színpadi kísérőzene, s mivel levegőjében nem pótolni, hanem
hozzáadni akar a drámai költeményhez, így célját inkább eléri, mint Egk operája.
Mégis komoly tett, rokonszenves, művészileg értékes vállalkozás volt Vaszy Viktortól a bemutató. A szegedi operatársulat egy erejét, képességét ugyancsak próbára
tevő sorozat látványos állomásához érkezett, a kitűnő karmester azokkal az erényekkel fogta össze az együttest, melyet már annyiszor megcsodáltunk: a zenét csalhatatlan pontosággal érzékelő, biztos kezű, dinamikus vezetése nem elsősorban a szereplők külön-különi eligazításával bíbelődik, hanem a zenekart és a színpadot fogja
össze, a hangzás egységében szemlélhető ideális hatását keresi. Az ibseni és az egki
vonal ellentmondásaiból fakadt a rendezés legfőbb dilemmája: Bozóky Istvánnak
minden különöseb támpont, előzetes tapasztalat híján kellett valami eredetit konstruálni a színen. Székely László díszletei mindenesetre direkt szemléletességgel biztosították a két „színpadi dimenziót", a realitások és az ábrándok színhelyének térbeli elválasztásával, megkülönböztetésével. A rendezés naturalista színfoltjai ellenére
jobbára jelzésszerű, a szereplők mozgatása mindig harmóniát talál a zene szempontjaival — ennyivel feltétlenül jó szolgálatot tesz az egyébként színvonalas előadás egységének, bár az egész színpadkép kiállítása dekoratívabb, fantáziagyújtóbb is
lehetne. A hiányérzetet csak részben feledtetik Takács Katalin színes jelmezei és
a vendég Fodor Antal koreográfiáját életre keltő, a trollok egzaltált-buja mesefiguráit megidéző balettkar.
A népes szereplőgárda élére a címszereplő Gyimesi Kálmán neve kívánkozik.
Korábbi buffoszerepeiből rugalmasságot, masszívabb alakításaiból letisztult értelmezést hozott magával, s ötvözött szerencsésen: zeneileg-színészileg szinte hibátlan,
kerek, egészéges produkcióvá. Hasonló erényekkel hívta fel magára a figyelmet a
kitűnően diszponált Szabó Miklós öreg Dovre-ja, akinek gazdag képzelőerejére és
intelligenciájára vall ennek az operaszínpadon ritka figurának megkomponálása.
Solvejg finom vonalakkal rajzolt alakját Berdál Valéria bensőségesen avatta hitelessé. Aase szerényre transzponált szerepét Lengyel Ildikó markáns színekkel töltötte meg, a vörös hajú nő összetett figurájában Harmath Évának maradt ereje megvillantani az anya és a kurtizán metamorfózisait. Karikó Teréz Ingridje, Vargha
Róbert Mads-a, valamint a három kereskedő (Réti Csaba, Szabady István, Halmi
László) és a három fekete madár (Sztanics Ibolya, Bálint Ilona, Szabadíts Judit)
az előadásból nekik szánt helyen és időben találó karaktereket elevenítettek meg.
Sinkó György az elnök, Juhász József az udvari troli maszkjában keltett figyelmet,
Gregor József (az ismeretlen) kellemetlen rekedtségét technikailag ügyesen próbálta
észrevétlenül hagyni. Börcsök Istvánt, Teleki Vilmát és i f j . Rácz Imrét villanásnyi
szerepekben hallottuk. A biztosan intonáló, egyenletesen éneklő kórus Szalay Miklós
előkészítő munkáját dicséri.
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