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ÍGY ÍRTUNK MI 

~ Válogatás a XX. századi nyugati magyar emigráció sajtójából ~ 

 

 

Szabad Európa Rádió 
1967. 
 

Sulyok Vince : 

 

Björneboe: „Madárbarátok” 
 

 

Hang III: A mult század utolsó harmadában egészen természetes dolog volt, hogy az oszlói szinházi bemutatókat, 

legalábbis a legfontosabbját, egész Európa figyelemmel kisérte. Csakhogy akkoriban két olyan óriás is 

tevékenykedett a norvég drámairodalomban, mint Ibsen és Björnson: egy-egy uj drámájuk premierje után 

hevesebbnél hevesebb viták lángoltak föl a norvég sajtóban éppugy, mint az európaiban. Számtalan ezreknek 

jelentettek örömet, s további tizezreknek botránkozást ezek az ibseni és björnsoni szinházi esték Oszlóban, s az 

előadások és viták visszhangjai a kontinens összes valamire való városában hallhatóak voltak. 

Ibsen és Björnson halála után jelentősen megfogyatkozott a külföldi érdeklődés a norvég dráma iránt, 

melyre igy, kimagaslóan nagy alkotók hiányában is, csöndesebb évtizedek következtek, ha a norvég irodalom 

egyéb terén, igy a regénnyel, Hamsun és Undset révén, még tartani is tudta egyébként pozicióját. A norvég 

dráma iránti érdektelenség és közöny falát tulajdonképpen csak a legujabb norvég irógeneráció kezdi egyre 

sikeresebben ujból áttörni. Az egyik ilyen sikeres kisérletnek éppen mostanában tanuja a norvég főváros: a 

tehetséges, fiatal irónak, Jens Björneboe-nak/ kiejtése: BJÖRNEBU/ legujabb szinmüvével, a „Madárbarátok”-

kal, melyet az oszlói Nemzeti Szinházban mutattak be, s tartanak azóta is müsoron. 

Hang IV: Björneboe eddig már egy sereg regénnyel jól megalapozta hirét s nevét a norvég irodalomban, s átlagon 

felüli irói rangja kétségbevonhatatlan. Egy-egy ujabb alkotására egész Skandinávia érdeklődéssel tekint. 

Néhány héttel a mostani szinházi ősbemutató előtt azonban váratlanul heves botrány támadt körülötte, mert a 

nyár legvégén megjelentetett kisregényét, az „Egy szál nélkül” cimüt, elkobozta a rendőrség, sőt a pornográfiai 

törvény megszegése cimén birósági eljárás is indult ellene. Senki, aki a könyvet olvasta, nem kivánja tagadni, 

hogy az irásmü valóban tartalmaz részeket, melyek pornográfiaként foghatók föl. Maga az iró sem tagadja ezt, 

sőt bevallja, hogy regényével egyrészt pénzszerzés volt a célja, másrészt pedig az, hogy a pornográfiáról 

hatályban lévő norvég törvényről és általában a pornográfiáról, mint irodalmi és társadalmi jelenségről, vitát 

provokáljon. Csak ez az utóbbi szándéka valósult meg kivánsága és elképzelése szerint – a pénzszerzés elé 

viszont a készen lévő könyvpéldányok elkobzása egyelőre akadályt görditett – Norvégia felségterületén belül 

legalábbis. Dániában azonban hamarosan megjelenik, s talán svédül és más nyelveken is... 

Ez az incidens különben minden bizonnyal jótékonyan és kedvezően járult hozzá ahhoz is, hogy a 

„Madárbarátok” cimü uj drámája ősbemutatója iránt egész Norvégia és Skandinávia szerte, sőt még a 

kontinensen is, felfokozott érdeklődés mutatkozzék meg. 

Hang III: Hadd szögezzük itt le mindjárt, hogy ezt az érdeklődést és figyelmet valóban meg is érdemelte az uj norvég 

szinmü! A bemutatón jelenlévő egyik finn kritikus azt irta helsinki lapjában, hogy a darab „a legigéretesebb 

esemény Ibsen óta a norvég drámában”. Egy koppenhágai ujságban ezt a kijelentést olvashatjuk, hogy 

„Björneboe Észak legnagyobb élő drámairója”. Egy másik dán lap szerint Björneboe müve „az egész északi 

szinház megujulását” jelenti. 

Hang IV: A „Madárbarátok” aktuális szatirája néhány olyan furcsaságnak, mely meglehetősen jellemző korunkra, a 

kor közerkölcsére. Minden sora és jelenete csipős iróniával van telitve, s ez az irónia az emberiség, az emberek 

örök /szinte ugy is mondhatnánk: örökletes!/ opprtunizmusának illusztrációjává teszi a müvet. S teszi ezt annál 

is inkább, mivel a dráma egyáltalán nem szükölködik a tulzásokban, - ellenkezőleg: éppen a tulzás ferde 
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tükrében fölnagyitva eszméltet rá bennünket olyan emberi ferdeségekre, melyeket egyébként nehezebben 

lokalizálhatnánk. 

A darab alapötlete igen szerencsés és szellemes, tele gazdag lehetőségekkel, sugyanakkor rendkivüli 

mértékben valósághü is: kisebb-nagyobb foku változatai és megfelelői bármikor megismétlődhetnek /és meg is 

ismétlődnek!/ olyan országokban, melyek a második világháboru idején németek megszállása alá kerültek. A 

Herrenvolk, azaz a hajdani megszállók- pénzzel bőven ellátva- turistaként látogatnak vissza egykori katonai-

szolgálati állomáshelyükre. Éppen olyan hatalmasok most is, mint annak idején voltak, - de ma nem a 

fegyvereik, hanem valutájuk folytán. – Björneboe drámájában egy ilyen hajdani megszállókból német 

utitársaság érkezik egy kis olasz városkába, s köztük van az egykori vészbiró és hóhéra is, akik a városka 

ellenállói közül annak idején jó párat likvidáltak. A kis város szegény olaszainak egyik fontos megélhetési 

forrása a madarak: százszámra lövik le és eszik meg őket! A pénzes egykori hadbirót és barátait viszont 

szenvedélyes madárbarátoknak ábrázolja a fiatal norvég iró. Madárbarátoknak, akik felháborodottan szemlélik 

az általános madárirtást és madárevést... 

Amilyen egyszerü ez az expozició, olyannyira hatásos is a két évtizeddel korábban olasz ellenállókat 

kivégeztető, s most madarak pusztulása fölött kesergő elhizott német turistacsoport. 

A vigjátékszerü karikatura azonban hirtelenül bonyolutabbá válik, komolyabb fordulatot vesz: az egykori 

olasz ellenállók fölismerik a társaikat elitélő hajdani vészbirót és hóhérát. Most aztán őket állitják biróság elé, 

hogy a megszállás idején elkövetett vétkeikért elnyerjék büntetésüket!  

Jön azonban a darab harmadik nagy forulata: Piccolino az egykori vezető partizán, imigyen kezd 

filozófálni: „A világot irógépek, rendőrság és pénz kormányozzák. De a három közül a legnagyobb hatalom a 

pénz, mert akinek pénze van, azé a rendőrség is. Pénzzel hegyeket lehet helyükből kimozditani.” A 

szegénységükkel küszködő olaszok egyetértenek vele, minek következtében a két németnek megengedik, hogy 

pénzzel szabaddá vásárolják magukat. 

Hang III: Björneboe végkonkluziója igy az, hogy tulajdonképpen mindenki és mindenütt megvásárolható! A 

vétkesség, bünösség kérdése mindig relativ. A felelősséget mindig át lehet háritani valaki másra, egy-egy 

fölül- vagy alullévőre. Csak megalkuvással, opportunizmussal boldogulhat az egyedi ember a történelem 

gonosz körforgásában, kiszolgáltatva a történelem veszedelmes és nagy erőinek... 

A „Madárbarátok” nézője számára nem sokáig marad kétség afelől, hogy Brecht termékenyitő hatása és 

szelleme kisért az uj norvég drámában. Erről tanuskodik a mü egész tematikai felépitése éppugy, mint a 

belerakott dalbetétek, valamint a tömegjelenetek technikai kidolgozása is. Az önállóságnak azonban akkora 

fokával állunk itt szemben, mely teljesen kizárja, hogy epigonizmusra kellene gondolnunk vele kapcsolatban. 

Brechtre emlékeztet bennünket az is, hogy a darab zenéjét az a Hans-Dieter Hosalla szerezte, aki közeli barátja 

volt Brechtnek, a rendezést pedig Brecht-specialistaként ismert Carl Maria Weber végezte, akinek „Kurázsi 

mama” és más Brecht-rendezéseit többféle nemzetközi dijakkal tüntették ki. Björneboe tehát tudatosan vállalja 

a brechti hagyományokat, s tehetsége ugyanakkor magasan a Brecht-epigonok fölé emeli. „Madárbarátok” 

cimü uj drámája kapcsán joggal fordul feléje a figyelem. 
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