
BARÁTHY GYÖRGY 

A nő és a szalon 

„Soha többé négy fal között! H a most v i s szamennék a házba, 
fel az emeletre - r á m borulna a mennyeze t , beker í tenének a falak, 

és összenyomnának , szét lapí tanának, m i n t egy legyet . . ." 
(Ibsen: John Gabriel Borkman 

„A sasnak m i n d e n kalitka s z ű k - akár vasból, 
akár a ranybó l készült ." 

(Ibsen: Helgelandi harcosok)2 

Ibsen társadalmi drámái 3 közül három, a Babaház, a Kísértetek és a Hedda Gab-
ler játszódik mindvégig a kor emblematikus (színpadi és hétköznapi) intézmé-
nyében, a szalonban. A három szöveg a szerző három legnagyobb botrányt kel-
tő drámája, melyek főszereplője egyaránt nő. Ebből következően feltételezem, 
hogy a szalon mint helyszín alkalmazása, illetve a három nő identitásváltozá-
sának ábrázolása következetesen kapcsolódnak össze. Dolgozatom célja, hogy 
a térképzés és a központi nőalakok identitásváltozásának összefüggéseit meg-
vizsgálva tegyek kísérletet Ibsen Babaház4 című drámájának újraolvasására. 

A Babaház főszereplője, Nóra Alvingnéhez és Hedda Gablerhez hasonlóan 
olyan nő, aki a szülői házból egyenesen a férj házába került. Mindhárman sze-
parációs folyamaton esnek át, életútjuk térbeli szakaszolása is hasonló. A tulaj-
donképpeni dráma a férj házában töltött utolsó, igen rövid és eseménydús idő-
szak,5 ami az új identitás megszilárdulásával ér véget. Ebből a szempontból a 
három darab dramaturgiai modellje azonos: a drámai bonyodalom kibomlása 
szükségessé teszi az identitás átalakulását; a falak, melyek korábban a külvi-
lágtól védtek, immár a szabadság korlátozásának primitív eszközeiként funk-
cionálnak, a fogolyhelyzetben lévő központi szereplők bezártságérzete tudato-
sul, vagy erősödik. Az olyan bolyongó, vagy legalábbis helyváltoztatásra képes 
figurákhoz képest, mint Lindéné, Osvald vagy Elvstedné, a főhősnők elmoz-
dulásának szükségszerűsége még nyilvánvalóbb. A három nő válasza külön-
böző: Nóra, miközben szabad akaratából elhagyja a helyiséget, rácsapja férjére 
az ajtót; a Kísértetek befejezése nyitott - Alvingné a többi szereplő által elhagyot-
tan, haldokló gyermekével marad összezárva, ám a háttérben megjelenik a fel-
kelő nap; Hedda Gabler a teátrális öngyilkosságot választja. 
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Amikor a három d r á m a közül a Babaház részletes vizsgálatába fogok, nem 
csupán az érdekel, hogy mi jellemzi a színházmodellként is értelmezhető 
szalon intézményét, illetve hogy milyen összefüggés fedezhető fel a térke-
zelés és az identitásváltás között, hanem az is, hogy a személyiségalaku-
lás folyamatát elősegíti, elővetíti-e a szalon és a berendezés (azaz bír-e vala-
miféle szituációképző erővel a helyszín). Milyen szinteken értelmezhetők a 
színhely sajátosságai, változásai (például reális, mélylélektani, mitológiai)? 
A szövegben követhető identitásváltozás mely szakaszának feleltethető meg 
a szobában (azaz a sz ínpadon) eltöltött idő? Kiküszöbölhető-e a szalon, il-
letve konvertálható-e mai otthonra, vagy más helyszínre a kortárs rendezői 
koncepciókban? 

„ízlésesen, de nem drága holmikkal berendezett, kellemes szoba. Hátul, a 
jobb oldali ajtó az előszobába, a bal oldali Helmer dolgozószobájába vezet. 
A két ajtó között zongora áll. A bal oldali falon, középen ajtó, előrébb ablak. Az 
ablak közelében kerek asztal, karosszékek, és egy kis pamlag áll. A jobb oldali 
falon, kissé hátrébb ajtó, ugyanazon az oldalon, előrébb cserépkályha, mellet-
te két karosszék és egy hintaszék. A kályha és az oldalsó ajtó között kicsi asz-
tal. A falon rézkarcok. A vitrinben porcelánok és egyéb csecsebecsék; az apró 
könyvespolcon díszes kötésű könyvek. A földön szőnyeg; a kályhában ég a 
tűz. Tél van"6 - így szól az 1879-ben keletkezett Babaház helyszínleírása. 

Ibsen szereplői életfunkciónként leválasztott térben élnek, így a darabokon 
belül alapvetően megkülönböztethetünk magán- és nyilvános tereket. A pol-
gár, a XIX. század emblematikus alakja, egymástól távolságban és funkció-
banjó i felismerhetően elkülönülő terekben él. A nyilvános (politikai, közéleti, 
társadalmi) tevékenységek helyszíne lehet az iroda, a bank, az iskola, a szer-
kesztőség stb., illetve a legkülönösebb pozíciójú (tudniillik az ot thonon belül 
elhelyezkedő) dolgozószoba. A magánélet tere a családi ház vagy lakás. Az 
ibseni terekben hasadt lelkű lények élnek, akiknek - a társadalmi terek fel-
osztásának analógiájára - otthonuk is felszabdalt. 

A szalon. A szalon a magántér és a nyilvános tér találkozása, egyben az ibse-
ni dramaturgia (talán) legfontosabb kronotoposza. 

A szalon tipikusan modernkori intézmény; létrejötte a társadalom egyfaj-
ta rétegzettségét feltételezi: a különböző társadalmi osztályok már olyannyi-
ra szeparálódtak, hogy nincs közös érintkezési felület. A polgárság az arisz-
tokráciától örökölte a szalont.7 A régebbi kronotoposzokhoz (például út, fo-
gadó) képest a szalon n e m teszi lehetővé a véletlen találkozást, azaz a szalon 
intézménye a szelekcióra és a kirekesztésre épül. A szalon hibrid intézmény: 
helye a nyilvános tér és a magánszféra határán jelölhető ki, ám egyik funkció-
ját sem vehette át maradéktalanul . A helyiség szabályzata ugyan megvéd a 
konfrontációtól, a szabadságra vágyó, zabolátlan személyiség számára azon-
ban csapdalehetőség. 
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A szalon legfontosabb tulajdonsága, hogy a fogadószoba tulajdonosa, „a fo-
gadó" ezen a helyen mutathatja legelőnyösebb arcát a „látogató" felé. A sza-
lon így színházmodell is egyben - ahol a fogadó a színész, a játékos, a látoga-
tó pedig a néző. A szabályosan m ű k ö d ő szalonból a véletlen már csak azért is 
kizárt, mivel mindkét fél felkészül a találkozásra. 

A szalon kódja a protokoll: a közös nyelv, amelyet mind a két fél ismer. 
A szabályosan m ű k ö d ő szalon hierarchikus intézmény; a hierarchiában a 

fogadó személy van feljebb (a protokoll szerint is az alacsonyabb pozíciójú 
személy feladata a látogatás8). A fogadó személy továbbá előnyt élvez azért 
is, mert önreprezentációjához felhasználhatja a környezetét is. 

Térkezelés szempontjából az ibseni dramaturgiára a legfontosabb hatást a 
francia „jól megcsinált dráma" tette, különösen Seribe, később Augier, ifj. Du-
mas művei. A szalon a francia d r áma emblematikus intézménye, a hely, ahol 
életszerűvé tehetőek az amúgy valószínűtlen találkozások. A francia dráma 
tipikus mondatai: „Üljön le, kérem, és hallgassa meg, amit mondok . " (Seribe), 
„Emlékszik, mi történt húsz évvel ezelőtt?" (Dumas).9 Ám Ibsennél a múlt el-
mesélése már más okokból szükséges: nem robusztus egyéniségeket ábrázol, 
hanem a körülmények formálta embert mutatja be. 

A szalon az otthonról konstruált kép. Éppen ezért a legfontosabb a rend, a 
látszat fenntartása, ez pedig t ipikusan női feladat, akárcsak a család repre-
zentációja. Ha a szalon a trónterem funkcióját vette át, akkor az ajtónálló őrző 
funkciója a szobalányra hárul. A szalon őrzője többnyire szintén nő, azaz eb-
ben a társadalmi szerepben is történt egy nemcsere, így a szobalány a szalon 
úrnőjének egyfajta alteregója lehet.10 

A szalonban a test tipikus helyzete az ülés. Az ókori vagy a reneszánsz szín-
padokra ez még n e m jellemző. Racine Phaedrájában a címszereplő a „S csuk-
ló térdemmel itt tovább nem állhatok"11 mondattal való leültetése egyenesen 
provokatív gesztusnak számított. Ibsen további jelentéssel látja el az ülést: az 
együtt történő leülés a lényeget feltáró, vallomásos beszélgetés feltétele: „Ülj 
le ide, Torvald. Most sokat kell beszélnünk egymással." (Babaszoba, K. L. 86.) 
vagy „Ülj ide, mellénk. S most, szegény, szenvedő fiam, leveszem terhedről a 
terheket. . ." (Kísértetek, H. H. 553.) 

A szalon színpadon geometriai paradoxon: olyan négyszög, amelynek három 
oldala van. A bútorok úgy rendeződnek a nézőtér felé, ahogy a modern nappa-
lik berendezése a televízió felé. A „negyedik fal" mentén nincsenek nyílászárók 
és bútordarabok. A háromoldalú téglalap működésére rengeteg analógia talál-
ható: szentély, tárgyalóterem, színházi páholy - m ind nyilvánvalóan közösségi, 
reprezentatív terek. Ugyanakkor a kukucskaszínpad díszletének látványa ba-
baszobához is hasonlítható, ahogyan Nóra maga nevezi otthonát. 

Aj tók háza. A Babaszoba színpadképét négy bezárt , vastag faajtó határozza 
meg. Nincs még egy Ibsen-darab, amelyben egy szobából ennyi ajtó nyílna. 
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Csupán nézőpont kérdése, hogy értelmezzük: minden út a szalonba, a sza-
lonból, esetleg a szalonon át vezet. A zegzugos lakás térképe a cselekmény 
előrehaladtával nem válik tökéletesen átláthatóvá, de kiderül, hogy a bal ol-
dali ajtó a gyerekek szobájába vezet, a jobb oldali a hálószobába, illetve az 
ebédlőbe. Továbbá néha láthatóvá válik egy ötödik ajtó is: a lakás bejárata a 
nyitott előszobaajtón át. 

Bár Nóra szinte minden idejét a szalonban kénytelen tölteni, többször is szó 
esik arról, hogy van saját szobája, amelynek az ajtaja kulcsra zárható (ez az ajtó 
természetesen nem látható). Nóra csak akkor zárkózik be a szobájába, amikor 
kemény (nőhöz nem illő) munkát végez, ilyenkor hazudni kényszerül. 

HELMER Minden es te bezárkóztál a szobádba , és ha jna l ig készítetted a karácsonyfa-
díszeket m e g mindenfé le c s u d a dolgokat, amikke l meg akar tá l lepni min-
ket. I s tenem, az volt életem legunalmasabb időszaka . 

NÓRA Én egyál ta lán nem una tkoz tam. (K. L. 14.) 

Később ő mondja erről a tevékenységről: „Szinte férfinak éreztem magam." 
(K. L. 24.) Nóra tehát csak akkor zárkózhat be a szobájába, ha „férfias" tevé-
kenységet végez. Nem mellékes, hogy mi ez a munka: iratmásolás, azaz a fér-
fiproduktum előállításának primitív utánzása. 

A bal oldali ajtó. Gondolkodásunkban a Kékszakáll-mítosz óta összekapcso-
lódik a zárt ajtó és a férfititok. A nézőtér felől szimmetrikusan látható két ajtó 
közül a bal oldali Helmer szobájába vezet, a jobb oldali az utcára. A két ajtó 
nagyon markánsan ábrázolja Nóra opcióit: balra a férfi világa, jobbra a külvi-
lág - mindkettő egyaránt ismeretlen. 

Helmer szobájának ajtaja mindig zárva. Itt jelenik meg a férfi, és itt tűnik el. 
Nem hallatszik ki zaj, így a kíváncsi nő számára nem marad más lehetőség, 
mint a hallgatózás. Nóra első tette a darabban: „lábujjhegyen a férje ajtajá-
hoz megy, és hallgatózik". (K. L. 9.) S bár bentről nem szűrődik ki semmilyen 
hang, a szalonban nem lehet hangosan beszélni, mert mindent, ami elhang-
zik, meghallhat a férfi. Nóra tipikus mondata: „Pszt! Ne beszéljen olyan han-
gosan! Odabent van. . . " (K. L. 54.) Nóra a külvilágnak fejezi ki vágyát, hogy 
ösztönösen illetlen dolgokat szeretne kimondani férje jelenlétében.12 A ká-
romkodás elhangzik, igaz, csak idegenek hallják, ám a kimondás aktusa köz-
ben megjelenik Helmer, Nóra pedig színlelésre kényszerül. 

Helmer ajtaja a férfi jelenlétét sugallja akkor, ha ő nincs bent a szobában. 
A férfi tekintélye isteni, az ajtó távollétében is tiszteletet parancsol, és megha-
tározza a viselkedési normákat. 

A dolgozószoba nyilvános tér a privát területen belül. Ez a férfimunka szín-
helye, ez magyarázza a szoba iránti női kíváncsiságot. 
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A jobb oldali ajtó. A jobb oldali ajtó az előszobába, közvetve pedig a külvi-
lágba vezet. Ezen keresztül érkezik (illetve távozik) a három látogató: Rank, 
Lindéné és Krogstad, mindhárman sérült személyek - mindhárman egy, a 
szalonénál jóval kegyetlenebb világ áldozatai. 

A darab végén Nóra világossá teszi, hogy bár ő volt a szalon reprezentatív, 
emblematikus figurája, az intézmény igazából Helmer, azaz a férfi személyi-
ségének kényszerű szüleménye, az ő legfontosabb érdeke a szalonbeli élet 
fenntartása. Am jóval korábban, mielőtt a szövegből világossá válik mindez, 
a Rank-Lindéné-Krogstad hármas status quója bizonyossá teszi, hogy a pol-
gári világ (talán legjellemzőbb) terét a Helmer-félék hozták létre, nyilvánva-
lóan hatalmi céllal. 

A mindennapos vendég, Rank utolsó három látogatása a szemünk előtt zaj-
lik. A férfi száműzött, mert súlyosbodó betegségének látványa összeegyeztet-
hetetlen a szalon világképével: „Helmer a maga kifinomult természetével ki-
fejezetten viszolyog minden rútságtól." (K. L. 53.) Szalonképes szenvedésé-
nek ideje alatt, azaz betegségének korai stádiumában jelenléte funkcionális 
volt: Helmer szavait idézve, legjobb barátja „borongós hátteret" biztosított „a 
napfényes boldogsághoz" (K. L. 81.). 

A harmadik férfi, Krogstad, az a szereplő, akinek nem lenne szabad ebbe a 
térbe belépnie. Első megjelenése a következőképpen történik: 

Nóra leveszi a gyerekekről a sapkájukat és kabátjukat, a ruhákat szétdobálja a földön, és 
közben hagyja, hogy e g y m á s szavába vágva meséljenek. [ . . .] Nóra és a gyerekek nevetve és 
kiabálva fu tkároznak a szobában és a jobbra nyíló helyiségben. Végül Nóra bebújik az asz-
tal alá; a gyerekek berohannak , keresik, de n e m találják, meghall ják Nóra fojtott nevetését, 
az asztalhoz szaladnak, felemelik a terítőt, megpil lantják Nórát . Óriási nevetés . Nóra elő-
mászik, ijesztő képet vág. Ujabb nevetés. Közben kopognak a bejárati ajtón, de n e m hallják 
meg. Az ajtó résnyire kinyílik, Krogstad dug ja be a fejét; vár, a játék folytatódik. 

KROGSTAD Bocsánat nagyságos asszony . . . 
NÓRA (halkan felsikolt, megfordul és félig felemelkedik) „Jaj! Mit akar?" (K. L. 31.) 

Az első felvonásnak ebben a rövid jelenetében mind Nóra, mind Krogs-
tad szabálysértőként viselkednek. Krogstad bejelentkezés nélkül toppan a 
szobába. Később kiderül, hogy Helmer elsősorban azért nem tarthatja meg 
Krogstadot az állásában, mert az nem tartja be a munkahelyi protokollt: „.. . 
percenként kihasználja az alkalmat, hogy Helmernek szólítson, és tegezzen. 
Hidd el, ez nekem rettenetesen kínos. Tarthatatlanná tudná ezzel tenni a hely-
zetemet a bankban." (K. L. 50.) Társadalmi szinten Krogstad „bűnös", azaz 
törvényszegést követett el. A férfi tehát ugyanúgy szegi meg a szalon törvé-
nyeit, ahogy a társadaloméit. Nóra hasonló utat jár be, mint Krogstad, hiszen 
a múltban megsértette a törvényt, a férfi érkezésekor pedig a protokollt, hi-
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szen gyermek módjára az asztal alatt bujkált. Bár Krogstad és az első felvo-
násbéli Nóra érdekei ellentétesek, a közös „kicsapongás" miatt mégis össze-
köti őket valamiféle cinkosság. 

Lindéné, ugyan régi barátság okán van jelen, valójában Helmer csúcsra ju-
tásának a hírére érkezett, nem feltétlenül érdek nélkül. A két nő pályája a da-
rab során ellentétes. Lindéné nincstelenül érkezik, munka , család, pénz nél-
kül, miközben Nórának három gyermeke van, békés otthona és szerető férje. 
A darab során helyzetük felcserélődik:13 Lindéné anya és feleség lesz, jól fi-
zető állással a Részvénybankban. H o g y céljait elérje, először a szalonban kell 
látogatást tennie, ám a teljes sikerhez mindez kevés. Ahhoz a fajta társadal-
mi szempontból sikeres női szerephez, amelyről Nóra a darab végén lemond, 
és amelyet Lindéné mindvégig olyan nagyon áhít, nem elég csak otthonos-
nak lenni a szalonban, hanem azt uralni is tudni kell. Kristine Linde életé-
ben a dön tő fordulat akkor következik be, amikor a szalon gazdátlan marad, 
és ő, a h á z úrnőjének pozíciójából fogadhatja rég elvesztett szerelmét, Krog-
stadot. Krogstad és Kristine titkos randevúja a szalonban nem dramaturgiai 
bakugrás, hanem a gyakorlatias nő következetesen végigvitt terve. A Krog-
stad-Kristine páros számára a Helmer-szalon képviseli a családi boldogságot, 
illetve a társadalmi presztízst, sóvárgásuk két legfontosabb tárgyát. 

Bútorszigetek. Ibsen a társadalmi drámák szalonjaiban bútorcsoportokat 
használ, azaz egyes bútorok egymáshoz közel elhelyezve szigeteket képeznek 
a szoba üres terében. A drámák adaptálhatók akár egyetlen bútorcsoportra is, 
hiszen nincsenek tömegjelenetek, a Babaház színpadán is többnyire két-három 
szereplős jelenetek játszódnak. Ám a bútorszigeteknek Ibsen sz ínpadán meta-
textuális jelentésük van.14 A Babaház díszlete két bútorszigetet tartalmaz (ezzel 
ellentétben a dramaturgiailag is jóval kifinomultabban megkonstruált Hedda 
Gabler ötöt). A bal oldali bútorcsoport (kerek asztal, karosszék, pamlag) az ab-
lakhoz kapcsolódik, a jobb oldali (két karosszék, egy hintaszék) a kályhához. 
Azaz a Babaház díszlete tulajdonképpen az ablak és a kályha közötti tenge-
lyen helyezkedik el. A korabeli építészeti viszonyok között normálisnak szá-
mított, hogy az ablak és a kályha távol esik egymástól, ám kétségtelen, hogy 
ebben a műben elhelyezésük többletjelentést nyer. Helmerék ablakán a néző 
nem lát ki, hiszen a bal oldali falon van, annyi azonban kiderül: tél van, hava-
zik. Az ablak így egy ijesztő, rideg kép funkciójával bír, mely a zord külvilá-
got ábrázolja. Ezzel szemben a kályha szó szerint melegséget áraszt, ugyan-
akkor egy másik puszt í tó erő, a tűz van bele zárva.15 A kályha a biztonságot 
jelenti a Nóra -He lmer -Rank trió számára, Kristine és Krogstad nem kerül vi-
szonyba a tárggyal. Nóra először Krogstad első, váratlan felbukkanásakor el-
lenőrzi a tüzet, Rank ösztönösen mindig a kályha közelébe akar kerülni,16 Hel-
mer a szalonon belül a kályha mellett szeret leginkább lenni, gyakran dicséri a 
„kellemes meleget", ám amikor részegen, merevségét levetkőzve megjelenik a 
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harmadik felvonásban, ösztönösen is irtózik a melegtől és a sötéttől.17 A darab 
vége felé, miután Krogstad visszaküldte a kompromittáló adóslevelet, Helmer 
az okmányt széttépi, és a kályhába dobja. 

Mire sor kerül Nóra és Helmer konfrontációjára, a bútorok elmozdulnak 
- valamikor a második és a harmadik felvonás közötti „harmincegy órában", 
így a két pár (a Helmerék, illetve Lindéné és Krogstad) közötti sorsdöntő be-
szélgetésre a színpad közepén a kályha és az ablak között félúton kerül sor. 
Krogstadék racionális érveken alapuló egyesülése, illetve Helmerék szakítása 
fél órán beül ugyanazon a néhány négyzetméternyi területen játszódik le. Ah-
hoz, hogy ezekhez a beszélgetésekhez helyzet teremtődjön, el kell mozdítani a 
bútorokat, azaz egyaránt kell eltávolodni az otthon biztonságától és a külvilág 
ijesztő képétől. A szövegből nem derül ki, hogy ki a tettes, leginkább Lindé-
né gyanúsítható a dolgok elmozdításával,18 de nyilvánvaló, hogy valamilyen 
szinten Nóra (második felvonásbéli) tánca is előkészítette ezt az elmozdulást. 

Az igazságot egy levél rejti, amely egy üvegfalú postaládában lapul. A lá-
dához csak a férfinak van kulcsa, Nóra számára elérhetetlen. A levél olvasá-
sa nem a színpadon történik - Helmer visszavonul a szobájába. Miközben a 
férfi olvas, Nóra kész vállalni a felelősséget, és végezni akar magával - ám 
előtte felveszi a férfi jelmezét. 

A férfijelmez felvétele Nóra titkos átváltozásai közül a harmadik. A nő gon-
dolkodásában a sokszor emlegetett „csoda" a feltétel nélküli szeretetet jelenti, 
amely az adott szituációban a felelősség vállalása. A „csoda" - férfitett; Nóra, 
miután megfogalmazta „követelését", úgy ismételi ezt a szót, ahogy Hedda 
Gabler a „szőlőlombbal a hajában" kifejezést (mely szintén egy példamuta-
tó férfitettre vonatkozik). Nóra a történet során háromszor veszi át férfisze-
repet: először amikor apja helyett írja alá a dokumentumot, másodszor, ami-
kor a kölcsön törlesztése végett a szobájába zárkózva dolgozik, harmadszor-
ra pedig amikor kész feláldozni életét férje becsületéért - és ekkor veszi fel a 
férfijelmezt. 

A következő jelenetben Nóra szembesül azzal, hogy férje alkalmatlan a cso-
datételre. Amikor Helmer, Krogstad második levelének elolvasása után, le-
higgad, a nő bemegy a hálószobába és leveti a női és a férfijelmezt. 

A hetedik ajtó - az új identitás felé. Szó esett ajtókról, összesen hatról. Ám 
létezik egy hetedik, láthatatlan ajtó is, talán a legfontosabb mind közül, az, 
amelyikre az utolsó instrukció utal: „odalent nagy dördüléssel becsapódik a 
kapu" (K. L. 94.). Az előző jelenettől eltekintve is provokatív gesztus az ajtó 
becsapódása, hiszen Nóra korábban tekintettel volt arra, hogy ne hangos-
kodjon, ne zavarja Helmert, ám mintha kettejük viszonya ezzel a gesztussal 
át is fordulna: Helmer marad bezárva, és Nóra zárja rá az ajtót. A nő helyett 
a férfi került fogolyhelyzetbe. Nóra saját helyzetére akkor ébred csak rá, ami-
kor a világról való összes tudása elvész, vagy legalábbis megkérdőjeleződik. 
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Amikor az apa házából a férj házába került, identitása nem változott a hely-
zethez illően: gyermek maradt . Egyetlen problémamegoldó stratégiája egy ál-
naiv gyermeki maszk használata. Nemcsak Nóra viselkedik gyermekként, de 
a többiek is mind úgy kezelik.19 A nőhöz közeli férfiak, Helmer és Rank szá-
mára a nő érzékisége nem számít tiltott gyümölcsnek, hogyha gyermeki vi-
selkedéssel társul. Sőt Helmer számára kifejezetten izgató viszonyuk pedofil 
jellege. A becézés egyoldalú és viszonzatlan, a tiltások pedig nem a nagy (fel-
nőtt) bűnökre vonatkoznak, hanem a gyermeki lélek és test megőrzésének ér-
dekében történnek.20 

A női test is korlátok közé van szorítva a szalonban - ezért fontos határát-
lépés a második felvonás fináléja, a táncjelenet. Nóra hirtelen megmutatkozó, 
felnőtt érzékisége kezelhetetlen, és így ijesztő a két férfi, sőt Lindéné számára. 
Helmer kétszer is megfogalmazza a tánc közben a kontroll szükségszerűsé-
gét: „Akkor jobban tudom irányítani", „Itt valóban szükség van az irányítás-
ra". (K. L. 66.) Az egyik következő mondatában „gyermeknek"21 nevezi Nó-
rát, azaz a nő provokatív testi megnyilvánulását a szó erejével akarja meg-
zabolázni. Rank doktor (akinek foglalkozása itt válik fontossá) betegséggel, 
vagy esetleges terhességgel értelmezi a jelenetet: „Ezt most rá kell hagynod." 
„Ugye nem arról van szó, hogy. . . várnátok valamit?" (K. L. 67.) A szalonban 
illetlennek számító tánc a bálban már nem spontán önkifejezési eszköz, ha-
nem szórakoztatóipari produkció, igaz, Helmer szavaival az „előadásban a 
kelleténél több volt a természetesség... [...] kicsit több, mint amennyi szigo-
rúan véve a művészet követelményeivel összeegyeztethető." (K. L. 74.) Amíg 
a modern férfi írásban teljesít (vö. Lövborg-Tesman), addig a női artikuláció, 
illetve produkció médiuma a test. Nóra tánca és Hedda öngyilkossága roko-
nítható: a szalon-színház megfeleltetést követve mindketten passzív szerep-
be kényszerítik, nézővé teszik a férfiakat. A parancsoló férfitekintetet felvált-
ja a tehetetlen szemtanú szerepe.22 

A házasság értelmezhető csereként is, melynek bekövetkeztével a házas-
társ átveszi az ellentétes n e m ű szülő egyes feladatait. Helmer saját magát 
Nóra apjának ellentéteként határozza meg. Apósát könnyelműsége miatt ítéli 
el, illetve azért, mert nem volt feddhetetlen köztisztviselő. A Helmer házas-
pár egy múltbéli incidens során ismerkedett meg - ekkor mentette meg Hel-
mer Nóra apjának a becsületét. Krogstad levelét olvasva Helmer így kiált fel: 

„Az apád könnyelműségét. . . Hallgass! Az apád könnyelműségét örökölted. 
Se vallás, se erkölcs, se kötelességtudat.. . Istenem, ez a büntetés érte, ami-
ért olyan elnéző voltam vele. Miattad tettem, s így fizetsz meg érte." (K. L. 
82.) Helmer Nóra személyiségének apai örökségét gyűlöli, ezért sem mind-
egy, hogy mit követett el a nő: Nóra apja nevében írt alá egy dokumentumot. 
Jelentőséggel bír, hogy a szövegből nem derül ki Nóra leánykori, azaz az apá-
tól örökölt neve. Nóra helyettesítette apját, jobb híján ő vette át a férfiszerepet 

- Helmer helyett. Ugyanakkor Helmer fantáziáját is izgatja a női produktivi-
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tás átvállalása: „a felesége mintegy kétszeresen is az övé lesz, az ő tulajdona, 
hiszen... mondhatni. . . újra világra hozza, és most már nemcsak a felesége, 
hanem bizonyos módon a gyereke is". (K. L. 86.) A Helmer házaspárt a há-
zasság során az kötötte össze, hogy identitástörténetükből kimaradt a kere-
sés fázisa, mindketten elkötelezték magukat az adott minta mellett. (Jóllehet, 
Nóra kényszerből, hiszen felismerésének lényege éppen az, hogy neki nem 
adatott meg a keresés fázisa.) Ezzel szemben Helmer háttértörténetét homály 
fedi, a személyes történet felidézéséhez szükséges tárgyak hiánya a szalon-
ban hangsúlyos.23 Helyette a konfekcióízlés a mérvadó: „A falon rézkarcok." 
„A vitrinben porcelánok és egyéb csecsebecsék." (K. L. 9.) Helmer ebben a 
környezetben jól funkcionáló, kötelességtudó gép, Nóra pedig az autoriter 
apa útmutatását követve engedelmes „babagyerek", illetve „babafeleség". (K. 
L. 88.) Az ilyen típusú emberek számára többnyire zökkenőmentes a párkap-
csolat, hiszen a közös azonosságtudat kialakítása nem ütközik akadályokba. 
Nem véletlenek tehát a feleség apró elszólásai: „Felettébb kellemes gondo-
lat, hogy ilyen nagy befolyásunk van... hogy Torvaldnak ilyen nagy befolyá-
sa van sok ember sorsára." (K. L. 27.) A közös identitásban a férfigőg domi-
nál, Nóra „Helmer-idézetei" miatt ábrázolható akár kifejezetten ellenszenves 
figurának is. Múltjának elmesélése, helyzetének ecsetelése Lindéné érkezé-
sekor bosszantó: „Istenem, az elmúlt nyolc év olyan boldogságban telt el, el 
sem tudod képzelni...", „Egészen egyedül maradtál? Szörnyű nehéz lehetett 
neked. Nekem van három tündéri gyerekem.", „Ma nem akarok önző lenni. 
Ma csakis a te dolgaidra akarok gondolni. Egyvalamit azért el kell monda-
nom neked. Tudod, hogy milyen nagy örömünk van az utóbbi időben? [...] 
Képzeld, a férjem igazgató lett a Részvénybankban", „Mégiscsak csodálatos 
dolog, ha az embernek jó sok pénze van.. ." „Kristine, micsoda nagyszerű do-
log élni és egészségesnek lenni! Jaj, de csúnyán viselkedem... állandóan csak 
magamról beszélek. Ne haragudj rám. - Mondd, valóban igaz, hogy nem sze-
retted a férjedet? Miért mentél akkor hozzá?"24 (K. L. 15-18.) Nóra a házasság 
nyolc éve alatt tökéletesen azonosul a vállalt szereppel. Kiszolgáltatottá válik, 
ezért ön- és világképe egyaránt kétségessé válik. Egyedül a titok akadályoz-
za meg, hogy ez alatt a hosszú idő alatt a nő a Helmer-félék szintjére süllyed-
jen, és a titok teszi képessé őt arra, hogy valamikor újrakezdje az életét. S bár 
ugyancsak a titok miatt válik zsarolhatóvá, maga a titok örömteli és szép. 

A baba-Nóra identitása addig marad fent, amíg a szalon (vagy babaszoba) 
szabályai sértetlenek. Krogstad és Nóra már tárgyalt szabálysértésével, illet-
ve a titokról való beszélgetéssel megtörténik a határátlépés. Természetesen a 
folyamatot nem kettejük dekadens viselkedése idézi elő, mégis ez jelzi elő-
re a bekövetkező átalakulást.25 A transzformáció kezdete ez az első felvonás-
béli jelenet, átalakulásról pedig attól a pillanattól lehet beszélni, amikor Nóra 
a harmadik felvonásban szembesül Helmer reakciójával. Innentől kezdve a 
gyermekien túlmozgásos Nóra mozgáskészlete gazdaságos lesz; a nő, aki ko-
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rábban bezárt madárként élt a szobában, nyugodtan (felnőtt módon) ül le, 
higgadtan és érzelemmentesen képes beszélni. Ahhoz, hogy ez megtörténjék, 
a székeknek és az asztalnak a szoba közepére kellett kerülnie. Nóra ugyan 
magával és a világgal kapcsolatban is tudatlan - ám kiderült, hogy a koráb-
bi identitás nem megfelelő a számára, és kijelölődik, hogy milyen új identi-
tás felé kellene elindulnia. Az új Nóra nemcsak a szalon törvényeit utasítja el, 
nemcsak a férjét hagyja el, hanem magát a helyiséget is.26 Ilyen szempontból 
is szimbolikus a két tárgy átadása - a nő először a jegygyűrűt adja vissza fér-
jének, majd a kulcsot. 

1 KÚNOS László fordítása. Henr ik IBSEN, 
Drámák /., Bp., Magvető, 2001, 554. 

2 HAJDÚ Henr ik fordítása, Henrik Ibsen 
színmüvei I., Bp., Magyar Helikon, 1966, 263. 

3 Jobb h í j án „ tá rsada lmi d r á m a k é n t " 
emlegetik az Ibsen utolsó t i zenké t darab-
jából álló ciklust. A művek 1877 és 1899 kö-
zött keletkeztek, cím szerint: A társadalom tá-
maszai, Babaház (vagy: Nóra, illetve Babaszoba), 
Kísértetek, A hazaáruló (vagy: A nép ellensége), 
A vadkacsa, Rosmersholm, A tenger asszonya 
(vagy: A sellő), Hedda Gabler, Solness építőmes-
ter, Kis Eyolf, John Gabriel Borkman, Ha mi, holtak, 
feltámadunk (vagy: Ha mi halottak föltámadunk). 

4 Az idézetek esetében és a c ímek emlí-
tésekor a legfr issebb fordí tásokat használ-
tam, KUNOS László az e rede t ihez híven 
Babaháznak fordította a nálunk Nóra címen el-
híresült művet. 

5 A Babaház cselekménye két és fél nap 
alatt játszódik, a Kísérteteké nem egészen egy, 
a Hedda Gableré másfél nap alatt. 

6 A Babaház- és a Hedda Gflbíer-részleteket 
KUNOS László fordításában idézem. Henrik 
IBSEN, Drámák, Bp., Magvető, 2001, 9. A továb-
biakban: K. L. 

7 Ez olyan szövegekben é rdekes igazán, 
ahol a két társadalmi réteg a térrel kapcsolat-
ban is konfrontálódik. Ilyen például a Hedda 
Gabler, melyben a kispolgár Tesman família és 
az előkelő származású tábornoklány, Hedda 
kényszerül egy térbe. Tesmanéknak újszerű a 
fogadóhelyiség; „Állandóan itt lesznek, ebben 
a szobában?" kérdezi Juliane Tesman mind-
járt a darab elején. 

8 A Helmer házaspár például Lindénét, 
illetve Rankot fogadja, felfelé való kapaszko-

dásukat az jelzi, hogy Stenborgékhoz hivata-
losak. 

9 Vö.: „De most szépen mesélj el nekem 
mindent . . . " - Nóra a Babaház ban (К. L. 16.); 

„Ó, ennyire azért igazán nem kell sietnie... Na, 
meséljen nekem kicsit, milyen élete van oda-
haza." Hedda a Hedda Gablerben (К. L. 314.). 

10 Gyakran a központ i hősnőkkel párhu-
zamos női sorsok min tegy változatok ugyan-
arra a témára. Például a Babaház ban Nóra - há-
romgyerekes anya, Lindéné - gyermektelen, 
Anne-Marie - anya, aki szükségből elhagyta 
gyermekét. 

11 SOMLYÓ György fordítása. 
12 A káromkodás férfias aktus - nem illik 

sem nőhöz, sem a szalonhoz, sem a színpad-
hon. 

13 Az ilyen t ípusú csere motívuma más 
m ű v e k b e n továbbfo ly ta tód ik . A Hedda 
Gablerben például egy többszörös párcsere 
követhető végig. 

14 Fontos hangsúlyozni Ibsennek (és kor-
társainak) afélrék, illetve a magányos mono-
lógok kiiktatására való törekvését. 

15 Előremutatva fon tos utalni a Hedda 
Gablerre, ahol a címszereplő a kályhába dob-
ja Lövborg jövőről szóló kéziratát, amelyet rá-
adásul a férfi gyermekének nevez. 

16 Az ő esetében a kályha iránti vonza-
lom nyilván az otthon iránti vágyakozást fe-
jezi ki, erre rímel elhíresül t búcsúmondata: 

„Köszönöm a tüzet!" (K. L. I. 79.) 
17 „Phű, de meleg van itt" - mondja, majd 

kinyit ja szobája ajtaját, s így szól: „Nocsak, 
miért van itt ilyen sötét?" (K. L. I. 75.) 

18 Ilyen értelemben Lindéné Hedda előké-
pe, Hedda ugyanis Lövborgot egykori rande-

336 



A N Ő ÉS A SZALON 

vúik helyszínének másolatában fogadja. Ezzel 
a gesztusával nyilvánvalóan üzen a férfinak, 
biztatja őt. 

19 Lindéné szavaival: „Gyerek vagy te, 
Nóra", K. L. I. 20. Krogstad első mondatainak 
egyike is olyan, min tha egy gyerekhez be-
szélne: „Magán múlik, hogy milyen karácso-
nyi ajándékot fog kapni." 

20 Helmer szavai Nórára: kecses, törékeny, 
fiatal, remegő. A t i la lmaknak hála a test álla-
pota változatlan maradhat . Nem véletlen to-
vábbá az sem, hogy az oldalfalakon található 
ajtók közül a bal oldali a gyerekszobába, a má-
sik pedig a hálószobába vezet. Ezzel a tükrö-
zéssel Ibsen egymás mellé rendeli a szexuali-
tás és a gyermekek helyiségét. 

21 „Legyen meg a gyermek akarata. . ." (K. 
L. 67.) 

22 Nóra ráadásul tarantellát táncol, ami 
eredetileg haláltánc. 

23 A szövegből egyértelműen kiderül, hogy 
Helmer rendezte be a szobát: „Mindent elren-

deztél a magad ízlése szerint, így aztán az én 
ízlésem is olyan lett, mint a tied." (K. L. 87.) 

24 Mindez azonban értelmezhető egy labi-
lis személyiség kényszeres önigazolásaként. 

25 Sőt a titok már ott is lelepleződik, a sza-
lon világába jut, amikor Nóra elárulja a rég 
nem látott Lindénének. Ezzel a titokkal nyeri 
meg a kettejük között zajló latens játszma első 
fordulóját. 

26 Érdemes megjegyezni , hogy az életét 
Nóra a szülővárosában tervezi újra kezdeni 

- ami az újjászületés mot ívumát erősíti. A nő 
új identitását nem lehet felnőtt-Nórának hívni, 
de a hazugságoktól mentes „második" gye-
rekkor talán lehetővé tesz egy olyan nevelő-
dést, melynek következményeként létrejöhet 
egy felnőtt személyiség. Ehhez a második ne-
velődésperiódusnak azonban mentesnek kell 
lennie a szexualitástól - ezért is kell Nórának 
férje (egyáltalán férfi) nélkül elindulnia. 
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