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 Akkor léha Lemminkäinen szóla Észak asszonyához: „Asszony, add nekëm 
lëányod; hajadonaidat hívjad, szuzeidnek szépe jöjjön, csillaga lëánycsapatnak!” (6) 
     Észak asszonya azonban így felelt neki szavára: „Nëm adom nekëd lëányom, 
nëm szakaszthatsz szuzeimbül, sëm aljábul sëm javábul, nagyjábul sëm aprajábul. 
Nod már van nekëd korábbrul, hitës asszonyod hazádban.” (14) 
     Monda léha Lemminkäinen: „Kyllikkit faluzni küldöm, kötöm kódorgó küszöb-
re, hajtom kujtorgó kapukra. Jobb asszonyt akarok innen. Hívjad hát hajadon lá-
nyod, jöjjön szépe szuzeidnek, fonatos fejuek éke!” (22) 
     Mond a pohjolai asszony: „Bizony nëm bízom lëányom magadfajta férfiúra, 
sëmmirevaló vitézre! Majd csak akkor jöjj mënyasszonyt, fonatos fejut kikérni, 
hogyha Hiisi szarvasával jössz mëg Hiisi erdejébül!” (30) 
     Nosza léha Lemminkäinen kopja végit fëlvasazta, íja fáját fëlhúrozta, nyilakat 
nyesëtt magának. Maga mondta, fölfelelte: „Kopjavégem fëlvasazva, nyílvesszeim 
is lënyesve, íjam fája fëlhúrozva. Sikló sílécëm hiányzik s talpfája, mivel taszajt-
sam.” (40) 
     Ottan léha Lemminkäinen töprenkëdëtt-tépelodött, hol lëhetne vënni lécët, hótal-
pat kitol kerítsën. (44) 
     Kauppi szállását kereste, mënt Lyylikki muhelyébe: „Bölcs vuojelai barátom, 
Kauppi, Lappföld legszëbb sarja! Készíts nékëm karcsú talpat, fábul sílécët faragva, 
hogy a Hiisi szarvasát a Hiisi földjérül behajtsam.” (52) 
     Szóla Lyylikki szavára, kérésére Kauppi mondta: „Sosë hajtsad, Lemminkäinen, 
Hiisi szarvasát hiába! Taplós törzsök lësz jutalmad, díja szörnyu szenvedés-
nek.”(58) 
     Föl së vëtte Lemminkäinen, szóval mondta, fölfelelte: „ Csak csináljad 
csúszófámat, löko lécëmet faragjad, hogy a szarvast mëghajthassam, Hiisi földjérül 
behajtsam!” (64) 
     Lyylikki a lécëk ácsa, Kauppi, sítalpak kovácsa lécit osszel összerakta, fáját 
télën át faragta, ëgy nap botján barkácsolva, másnap gyurut rakva rája. (70) 
     Elkészült a sikló sível, löko lécit mëgfaragta, botja szárát készre szabta, karikáját 
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A pénzcsináló művészete 
 
Látogatás a szép pénzek megálmodójánál, aki a legrangosabb 
svéd képzőművészeti kritikus szerint, ötvenkoronásával kiérde-
melte az egész ország szeretetét 

 
Azt gondolná az ember, hogy az a képzőmű-
vész, akinek a munkái közkézen forognak, 
hiszen milliók, naponta többször is, pillantást 
vethetnek például a bankjegyekre, és nincs 
olyan festmény vagy szobrászati remekmű, 
amelyet többször láthatunk, mint azokat a 
remek rézkarcokat a különféle papírpénze-
ken, s amelyek értékét csak látszólag hatá-
rozzák meg a rajtuk feltüntetett számok, mert 
valójában felbecsülhetetlen művészi érték 
hordozói, így aztán valóban azt hihetnénk, 
hogy ezeknek a tenyérnyi remekműveknek 
az alkotói a legismertebb művészeink közé 
tartoznak. Sajnos, nem így van. Már csak 
azért sincs így, mert a bankjegyeket mosta-

nában egy vagy több képzőművészből, formatervezőből, műszaki emberből, nyom-
dászból és más alkotókból álló csapat készíti, és ez olyan közösségi munkához ha-
sonlítható, mint ami a színpadon vagy a filmgyárakban zajlik, de a szerző és a ren-
dező nevét csak ritkán emelik ki a többiek közül. Miski Török Ágnes neve mégis 
közismert az egész világon, mégpedig nemcsak annak okán, hogy a legszebb svéd 
pénzeken kívül számos más ország pénzjegyeinek megszületésénél meghatározó 
szerepben bábáskodott, de azért is, mert nemrég kanadai húszdollárosa elnyerte az 
év legszebb bankjegye címet. 
Ha valaki felkeresi Miski Török Ágnest stockholmi otthonában, megbontott meny-
nyezetű, műtermi-hangulatú padlástéri lakásában éreznie kell a művészi alkotó kifi-
nomult ízlését, tele szekrényében őrzött rézkarcait és festményeit is, amelyek há-
rom évtizedes svédországi tartózkodása okán megértek egy gyűjteményes kiállítás-
ra. 
-Gyerekkoromban a rajztanárom hívta fel a figyelmet rajztudásomra. Ez Budapes-
ten volt, ahol a Déli pályaudvar mellett laktunk. Rajztanárom hivatástudatos nő 
volt, aki aztán foglalkozott velem és szüleim beadtak a Képzőművészeti Gimnázi-
umba, a hova komoly felvételi után kerültem be a kerámia szakra. Abban az idő-
ben, a hatvanas időkben a kerámia nagyon népszerű volt.. Nem az én gondolatom 
volt, mert akkor még nem volt elhatározott szándékom, hogy mit akarok. Anyámat 
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során a tézis tanulmányainak társ szerzői (Lindqvist, Dåderman és Hellström) 
együttműködtek az angol fordítóval és az eredeti amerikai mérőműszerek alkotói-
val, professzor Novacoval és professzor Spielbergerrel. A tézisben leírt munka so-
rán a NAS-1998-S, PI-S, és STAXI-2-S -ként rövidített svédnyelvű mérőműszerek 
pszichometrikai tulajdonságaikat illetően kerültek elemző, statisztikai megvizsgá-
lásra két különböző, önként résztvevő csoportban: az első erőszakos bűncselekmé-
nyekért elítélt és ezekért börtönbüntetésüket töltő felnőtt férficsoport (95 fő), a má-
sik pedig erőszakos bűncselekményekért soha el nem ítélt egyetemi diák férficso-
port volt (100 fő). Az svéd csoportok által vallott dühösség mértéke ezenkívül ösz-
szehasonlításra került, úgy egymással, mint az eredeti, amerikai mérőeszközök se-
gítségével összegyűjtött normatív csoportok megfelelő értékeivel. Eredményeink 
szerint a NAS-1998-S, PI-S, és STAXI-2-S mérőeszközök kielégítő 
pszichometrikai tulajdonságokkal rendelkeznek. A NAS-1998-S és a PI-S (de 
a STAXI-2-S nem) felépítésének struktúrájában nagymértékben egyezett az eredeti 
amerikai mérőműszerek felépítésével. A NAS-1998-S, PI-S és STAXI-2-S mérő-
műszerek különböző szintű alkotó elemei úgy viselkedtek (korreláltak) egymással, 
és más, konkurens mérőeszközök úgy egybeeső, mint eltérő teoretikai fókuszú al-
kotó elemeivel szemben, mint ahogyan azt az eredeti amerikai mérőeszközökkel 
kapcsolatos, korábbi tudományos munkák alapján elvárásainknak megfelelt. Ezen-
kívül megállapításra került az, hogy a NAS-1998-S, PI-S, és STAXI-2- S mérőesz-
közök által felbecsült dühösség szintje alapján a két résztvevő csoport tagjai, va-
gyis az erőszakos bűnözők és az egyetemi diákok, egymástól sikeresen elkülönít-
hetőek voltak. A jelen tézis eredményei az eredeti illetve a lefordított mérőeszkö-
zök közötti megfelelő szintű cross-kulturális egyezést és azonosságot sugallták. 
Feltételezéseinknek megfelelően, az erőszakos bűnözők csoportja a dühösség kü-
lönböző megnyilvánulási formáinak és kognitív, fiziológiai és viselkedésbeli reak-
ció dimenzióinak legmagasabb mértékéről, és az ezen haragos indulatok fölötti 
tudatos uralkodás illetve kontroll legalacsonyabb képességéről tett tanúbizonysá-
got. 
Váratlan, de számos korábbi tudományos munka alapján logikusnak tolmácsolható 
eredmény volt a mindkét svéd csoport nagy mértékű hajlama a dühösség elfojtásá-
ra és leplezésére (suppression). Az erőszakos bűnözők különösen magas pontszá-
mot értek el a harag kognitív elősegítését és az általános haraggal való reagálás 
hajlamát mérő dimenziókon. A dühös indulat számos dimenziójának magas mérté-
ke az erőszakos bűnözők esetében megerősítette azon korábbi kutatások eredmé-
nyét, amelyek a pszichopatológia különböző formáinak jelenlétére hívta föl a fi-
gyelmet a bűnelkövetők csoportjainál. Mivel a dühös indulat fontos előjele illetve 
velejárója számos klinikai tünetnek és pszichiátriai betegségnek, a dühösség szisz-
tematikus vizsgálata és kutatása fokozottabb figyelmet érdemelne a bűnelkövetők-
re irányuló, svéd kutatásokban és a rehabilitációs munkában. Munkámmal, végső 
soron, erre kívántam felhívni a figyelmet.  
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rászërëlte. Vidra volt a botnak bére, rókabor a gyuru ára. (76) 
     Síjét boven bézsírozta, rénfaggyút rakott rëája. Közben kétkëdoleg mondta, szá-
ját ily  szavakra nyitva: „ Lësz vajon e nemzedékben, ipërëdo ifjúságban eme 
lécëknek lökoje, sítalpaknak siklatója?” (84) 
     Monda léha Lemminkäinen, szólt a pëzsgovéru pajkos: „Persze lësz e nemze-
dékben, ipërëdo ifjúságban eme lécëknek lökoje, sítalpaknek siklatója!” (90) 
     Tëgzét hátára kötözte, íját vállára vetëtte, fogta botját két kezébe, bal lécét 
löködni kezdte, jobb sítalpával segítve. Maga mondta, fölfelelte: „Sëmmi sincs az 
égvilágon, ékës égboltnak alatta, nincsen négy lábon futója sëm erdonek sëm 
mezonek, hogy én aztat el në érjem, në kaparítsam kezembe Kaleva fia fatalpán, 
Lemminkäinen fürge lécin!” (104) 
     Hallák ezt a Hiisi-népek, mëgneszelték a judások. Nosza szarvast szërkesztëttek, 
hiisik rénszarvast rakának, tokét téve mëg fejének, szarvát fuzfából faragva, parti 
cserje lëtt a csülke, lápon nott karó a lába, surun font sövény a háta; inai fakó 
füvekbül, gubacsokbul szëmgolyói, fülei tavi virágbul, bore mëg borókaháncsbul, 
ëgyéb húsa hullott fábul. (118) 
     Szarvasukhoz így beszéltek, rénjüket tanítva rosszra: „Szaladj, szarvasa pokol-
nak, csodaszarvas, szëdd a csülköd rénëk elleto helyére, lappföldi fiak honába! 
Verejtékëztesd vadászod, hadd lihëgjën Lemminkäinen!” (126) 
     Szarvasuk szaladni kezdëtt, Hiisi vadja vándorolni pohjolai parlagokon, lappföl-
di lakók mezoin. Füles csöbrük földöntötte, lábosaikat lëlökte, húsukat hamuba 
szórta, levesüket lángba verte. (134) 
     Szörnyu lárma lëtt nyomában lappföldi fiak honában: lapp kutyák igën ugattak, 
lapp gyerëkëk síttak-ríttak, lapp mënyecskék jól mulattak, mások mëg csak morgo-
lódtak. (140) 
     Maga léha Lemminkäinen szüntelen a szarvast uzte, hajtva nádon, hajtva érën, 
hajtva tágas hómezokön. Szikrát szórt a síje léce, füstölgött fabotja vége. Szarvas 
nëm tunt még szëmébe, híre-hamva sincs a rénnek. (148) 
     Ungon-berkën hajt utána, ópërënciát bejárja, fölveri Hiisi fenyveseit, Kalma 
puszta parlagait, Halál ajkain haladva, Kalma kertjeit súrolva. Halál tátogott utána, 
Kalma már kapásra készült, hogy eleméssze az embërt, hogy lënyelje 
Lemminkäinent. Kis híja, hogy elhibázta, hogy bekapni mégsë bírta. (160) 
     Ëgy csapás maradt töretlen, fenyves csücske fölveretlen Pohja puszta parlagain, 
Lappország lapos mezoin. Indult immár azt bejárni, fölverni a suru fenyvest. (166) 
     Hát ama helyet elérve, rëttento ricsaj fogadta Pohjolának partjairul, lappföldi 
fiak terérül: lapp kutyák igën ugattak, lapp gyerëkëk síttak-ríttak, lapp mënyecskék 
jól mulattak, mások mëg csak morgolódtak. (174) 
     Nosza léha Lemminkäinen, abba az irányba indult, kutyaugatást követve, lapp-
földi fiak terére. (178) 
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Közelebb kerülve mondta, tudakolva-kérdve tolük: „Mënyecskék itt min mulatnak, 
porontyok miért picsognak, mért veszékëlnek a vénëk, kutyáitok mért ugat-
nak?” (184) 
     „Mënyecskék azon mulatnak, porontyok azért picsognak, jajveszékëlnek a 
vénëk, kutyáink azért ugatnak: itt rohant el Hiisi rénje, csodaszarvas itt csatangolt, 
füles csöbrünk földöntötte, lábosainkat lëlökte, kásánkat kiborogatta, levesünket 
lángba verte.” (194) 
     Az a pëzsgovéru pajkos, maga léha Lemminkäinen síjét siklatta a hóban fu kö-
zött kúszó kígyóként, futtatta fenyofatalpát fürge gyík gyanánt suhanva. Szóla félre-
fordulóban, botoló kezét kinyújtva: „Mindën lapp legény vonuljon mostan 
szarvasvontatásra, mindën lapp lëány, mënyecske fogjon most fazékmosáshoz, 
mindën lapp gyerëk mozogjon, hordjon ágat, hulladékot! Lappföld mindën lábosá-
ban, fazëkában szarvas fojön!” (210) 
     Mindën izmát mëgfeszítve, rángva-rúgva hajt elore. Ëgyetlen rúgás röpíti 
szëmmel el sëm érhetore, második merész lökése füllel föl së foghatóra, harmadik 
huzakodással Hiisi szarvasára szökken. (218) 
     Iharfakarót kerítëtt, nyírvesszobül nyugöt gyártott, Hiisi vadját gúzsba kötve 
tölgyberëk bozótosában: „Csodaszarvas, csillapodjál, nëmës rén, në nyugtalan-
kodj!” (224) 
     Beletúrva bundájába, tenyerével lappogatta: „Ezën vóna jó fekünni, szép haja-
donnal heverni, alunni ifjú arával, most csëpërëdo csibével!” (230) 
     Szarvas mëgvadult e szóra, nëmës rén rúgásra fogta. Maga mondta, fölfelelte: „
Ördög adjon az öledbe hajadont, hogy hentërëghess, hogy lëányokkal mulat-
hass!” (236) 
     Mindën izmát mëgfeszítve nyírfanyugeit lëtépte, iharfakarót kidöntve, tölgyka-
rámjából kitörve. Mëgindult mëgiramodva, Hiisi szarvasa szökellve mocsáron-
mezon kërësztül, bujkálva bozótosokban, szëmmel el nëm érhetoen, füllel föl nëm 
foghatóan. (246) 
     Az a pëzsgovéru pajkos hirtelen haragra gerjedt, dúlt-fúlt rëttento dühében. Nyo-
mult szarvasnak nyomában, de nëm csúszhatott, csak ëgyet: kettétört a sí középën, 
láblyukánál sikló léce, talpánál taszítóléce, fogójánál kopjafája, nyelénél borókabot-
ja. Szarvas elszaladt elole, elenyészëtt, mint a pára. (258) 
     Akkor léha Lemminkäinen orra-lógatva, lëverten szërszámait szëmlélgette. Szó-
val mondta, fölfelelte: „Míg csak embër él a földön, soha sënki el në mënjën vaktá-
ban vadászkalandra, hát még Hiisi szarvasára! Lám, most bánhatom mënésëm: hírës 
hótalpam odavan, búcsút mondhatok botomnak, köszörült kelevézëmnek!” (270)   
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A terjedelmes dolgozat magyar ismertetője: 

 
A düh negatív megélésében 
kellemetlen emberi emóció és 
egyben biológiailag, pszicho-
lógiailag és szociálisan érté-
kes és működőképes belső 
jelzés az egyénben, amely 
különböző provokáló és bosz-
szantó élmények megélésének 
eredményeképpen affektív, 
kognitív, fiziológiai és visel-
kedésbeli reakciókezdemé-
nyek, illetve impulzusok szé-
les arzenálját hozza működés-

be. A dühösség, mint emóció tekinthető afféle kettős áldásnak, amelyről a kiala-
kult tudati világunkat Platon, Aristotelész és aquinoi Szent Tamás napjai óta az 
elismerés és a csodálat, illetve az ítélet és a tilalom hangján szóltak. Ezen hétköz-
napi, fontos és szenvedélyes belső élmény, képzeletvilágunkban igazságtalanul 
párhuzamosult, illetve azonosult az emberi pszichopatológia, vagyis az elmebaj, 
személyiségzavar, az emberi kapcsolatok nehézségei és az erőszakra való hajlam 
különböző formáival. 
A düh és a haragos indulat kutatási területét napjainkig jelentős fogalmi zavar és a 
tudományos kutatás érdektelensége nehezítette. 
Dolgozatom bevezetésként sorra vesz számos, a klasszikus filozófia és a jelenkori 
tudomány által képviselt álláspontot, amely a dühös indulatra, illetve ennek pszi-
chopatológiai párhuzamaira vonatkozik. A szemléltetett munka fő célkitűzése az 
volt, hogy létrehozza az első svédnyelvű fordítását a Novaco Anger Scale (NAS, 
1998-as verzió), a Provocation Inventory (PI), és a State-Trait Anger Expression 
Inventory-2 (STAXI-2) pszichometrikus mérőeszközöknek (kérdőíveknek). A vá-
lasztott mérőeszközök a düh, a harag különböző, de egymást kiegészítő dimenzió-
it, illetve megnyilvánulási formáit vizsgálják. A NAS a dühös indulat kognitív elő-
segítésére, fiziológiai, testi velejáróira és viselkedésbeli reakció impulzusaira, illet-
ve az ezen dimenziók tudatos kontrolljára összpontosít, a PI a különböző bosszan-
tó helyzetek eredményeképpen kialakult reakció intenzitását méri, a STAXI-2 pe-
dig a dühösséget alkalmankénti (state) és személyiségvonásbeli (trait) megélésre, 
kiélt és elfojtott megnyilvánulási formákra és kontrollra bontja. 
A mérőeszközök svéd nyelvi szöveg és kulturális környezetbe történő átépítése 
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lépni egy új ösvényre anélkül, hogy látnánk merre is kanyarog? Mennyire vagyunk 
megalkuvók? Háda János hangsúlyozta, számára mindegy vajon Helmerek vagy 
Nórák ismernek-e magukra ebben a rendezésben. Ahogy vallja, nagyon hisz Ibsen 
zsenialitásában, hozzáértő mesteri boncoló-technikájában. Egy külsőleg ráerősza-
kolt aktualitás csak elhomályosítaná Ibsen darabjainak könyörtelen leleplező ere-
jét – mondja a rendező. 

A József Attila Színház előadásából szeretném még külön kiemelni a Lindénét, a 
Krisztinát alakító Fehér Annát. Az ő Krisztinája korántsem a megszokott visszafo-
gott, kissé szürke satírozásban megjelenő, mellékszereplő barátnőt ábrázolta. In-
kább egy Nórával egyenrangú, de mégis vele kontrasztként megjelenő izgalmas 
egyéniséget mutatott be nekünk. Frappáns, rafinált színészi eszközökkel formált, 
egy a szokottnál rejtélyesebb asszonyt mutatott be nekünk, érdekes kétértelműség-
gel. Jobban elgondolkoztatott engem ennek a Krisztinának a sorsa, mint ahogy ezt a 
figurát eddig a színpadról ismertem. Az előadás utáni beszélgetésünk során Fehér 
Anna elmondta, hogy éppen ezekre a  kis rejtett kérdőjelek non-verbális játékára 
szereti fektetni a hangsúlyt. Inkább  az intenzív némajátéknak, a metakommuniká-
ciónak a híve.  

„Szeretem ezt az érzékeny, kiszolgáltatott és mégis vágyakozó Ibsen-figurát. 
Lindéné keménysége, szigorú elvei elkötelezik őt. Annál izgalmasabb, hogy szinte 
kifakad belőle az érzelem. Szembesül önmagával, összetalálkozik saját vágyaival, 
amiket többé nem tagadhat meg. És ezt a feleszmélést akarja mindenképpen Nórá-
nak is átadni. Ezért ragaszkodik Krisztina, hogy Nóra is  nézzen szembe az igaz-
sággal” –mondja Fehér Anna, aki igazán tudhatja miről beszél. Hiszen a színésznő 
repertoárjában évek óta a másik nagy ibseni kihívás, Hedda Gabler szerepe is jelen 
van.  

Ahhoz, hogy ez a magyar ibseni ünneplés itt Oslóban létrejöjjön, bizony sok ön-
zetlen ember közreműködésére volt szükség. Sem a Norvég Színház, sem az Oslói 
Művészeti Főiskola nem tudott segíteni a megfelelő színpadtér kikölcsönzésében. 
Ezért kellett megelégednünk a bár barátságos, de mégis igen szűk, amatőr jellegű 
Bygdelagssamsipnad adta lehetőségekkel. A norvég Kulturális Minisztériumtól ka-
pott támogatás éppen hogy fedezte a tizenhárom repülőjegyet, és az igen szerény 
honoráriumot.  

Köszönet jár azoknak, akik kitartottak ennek a remek színművészeti alkotásnak 
Norvégiába való importálásában: A szervezők, szállásadók, vendéglátók, fuvaro-
zók, cipelők, kellékesek, világosító, kölcsönzők. Ezért is külön megható élmény 
volt számomra a vastaps alatt néhány magyar színész szemében a megilletődöttség 
egy-két könnycseppét felfedezni, hogy Ibsen szülőhazájában hajolhattak meg egy 
norvég mestermű végén. 

Kozák Katalin  
színháztörténész/pedagógus,  

kozak.katalin@lu.hio.no  
*Megjelent az oslói Magyarok Baráti Köre Híradójában 2006 őszén. 
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         TIZËNNËGYEDIK ÉNËK 
         Lemminkäinen mégis elfogja a szarvast, sot Hiisi  lovát is. 
                         A vadász imája az erdo isteneihëz 
 
 
     Az a léha Lemminkäinen hánytorgatta most magában, mitévo lëgyën ezëntúl, 
választás elé kerülve: hagyja Hiisit szarvasostul, s maga mënjën otthonába, vagy 
mégëgyszër mëgpróbálja, lécét lassacskán eresztve, erdo Hölgyét hogy në sértse, 
liget lányait në bántsa. (10) 
     Száját szóra is nyitotta, mondókáit mondogatta: „Világnak ura, nagy Ukko, Mi-
atyánk magas egekben! Adj most hótalpat, arányost, könnyen sikló sílécëket, 
mëlyekkel simán mëhessek mocsarakon és mezokön Hiisi hírhedëtt honába Pohja 
pusztáin kërësztül, Hiisi szarvasa szagára, nyári rénnek nyomdokára.” (22) 
     „Válok népektol vadonba, embërëktül erdoségbe, Tapiola tájaira, Tapio tanyahe-
lyére. Hëgyek-halmok, üdvözöllek, ti fënségës fenyveserdok, szalmaszínu 
nyárfaerdok; üdv nekëm, ki üdvözöllek!” (30) 
     „Légy jó, erdo, embërëdhëz, hajolj hozzá, hu Tapio! Kísérd kedvezo helyekre, 
tëdd arra a dombtetore, hol vadászszërëncse várja, erdo kincse gazdagítja!” (36) 
     „Nyyrikki, Tapio sarja, víg suhanc, piros süveggel! Jeleket faragj a fákba, nyila-
dékokba nyomokat, hogy vaksin utam në vétsem, téves ösvényre në térjek, míg a 
bokrosban bolyongok, erdo kincséért esengëk.” (44) 
     „Mielikki, vadon virága, gömbölyucske gazdaasszony! Aranyad haladni hagy-
jad, ezüstödet vándorolni leso embërnek elébe, esengonek ösvényére!” (50) 
     „Arany kulcsodat kioldva csípodön csüngo gyurudrol, Tapio lakát kinyissad, 
éléstárait kitárjad vadra várakozásomkor, esdo erdojárásomkor!” (56) 
     „Ha nekëd nincs érkëzésëd, szolgálóidat szalajtsad, munkásaidat mënesszed, in-
dítsad inasaidat! Hogy lëhetnél háziasszony, ha nëm volna nocselédëd, száz is 
szolgálólëányod, ezër engëdelmes szolga, járni nyájaid nyomában, mindën marhád-
ra vigyázva?” (66) 
     „Pagonyok picinke lánya, Tapiola csöpp cselédje, fújd mëg mézszavú tilinkód, 
mézfuvoládat fuvintsad erdo hölgye hallatára, arany asszonykád fülébe! Fölfigyel 
talán a hangra, fuvolád szavára fölkel, merthogy éngëm mëg së hallgat, nëm moz-
dulna mëg szavamra, pedig kérlelëm kitartón, arany szájjal szólongatva!” (78) 
     Ottan léha Lemminkäinen zsákmánytalan zsörtölodve járt mocsarakon-mezokön, 
rótta útját rëngetegben, Isten irtogatta dombon, Hiisi përzsëlte pagonyban. (84) 
     Mënt egész nap, méne másnap, hát a harmadik nap este magas dombtetore ére, 
ëgy hatalmas kore hága. Onnan északra tekintëtt, lápon át nyugatra látott: Tapio 
tanyája sejlëtt, arany ajtai ragyogtak, északról ködön kërësztül, hëgy mögül, 
harasztosokbul. (94) 
     Az a léha Lemminkäinen akkor tüstént arra tartott, oda, közvetlen közelbe, 
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Tapiónak ablakára. Ottan bélesëtt a házba, ház hatodik ablakába: jótét lëlkëk ott 
lakoztak, boség bábái tanyáztak köznapi kopott gúnyában, elrongyolódott ruhában. 
(104) 
     Monda léha Lemminkäinen: „Hogy heverhetsz, erdo hölgye, köznapi kopott gú-
nyában, szérun szaggatott ruhában, magad is fülig mocsokban, elrútulva rongyaid-
ban, orcád ormótlanra válva, egész elformátlanodva? (112) 
     „Legutóbbi lételëmkor erdon három volt erodöd: ëgyik fábul, másik csontbul, 
harmadikuk kobül rakva; hat ablaka volt aranybul mind a három vár falának. Azo-
kon ahogy benéztem, fal alól fëlágaskodva, hát a háziúr, Tapio, mëg a hírës házi-
asszony, mëg a Tellervo kisasszony, Tapio teljes házanépe aranyos ruhákba’ rin-
gott, ezüst dolmányban díszëlgëtt. Erdo hölgyének magának, erdo édës asszonyának 
aranyabrincsok a karján, aranygyuruk mindën ujján, arany foköto fejében, 
aranyszallagok hajában, aranyfüggok a fülében, gyori gyöngyök a nyakában.” (134) 
     „Ó, erdei édës asszony, Metsolának mézanyója! Szórd lë szénázó cipodet, 
vesszovágó bocskorodat, vesd lë csuri vén csuhádat, szürke gürcölo gúnyádat! Öl-
tözzél örömruhádba, osztó kedved ködmönébe vadra várakozásomkor, esdo 
erdojárásomkor! Elfog engëmet a bánat, keseruség száll szívemre, hogy így fáradok 
hiába, sëmmi nélkül oly sokáig, mert nëm adsz ajándokidbul, nëm segítesz 
sëmmiképpen. Örömtelen ürmös este, haszontalan hosszú napra.” (152) 
     „Vadon véne, dérszakállú, kérëgkucsma, zuzmóbunda! Vond az erdot gyönge 
gyolcsba, vadont posztóba, puhába, mindën nyárfát nyári göncbe, égërëket 
ékësekbe, szálfenyoket színezüstbe, lúcokat aranylepëlbe, vén törzseket rézruhába, 
erdei fenyot ezüstbe, nyírëkre aranyvirágot, aranycsörgot csonkjaikra! Lëgyën úgy, 
mint hajdanában, néhai boldog napjaidban: fenyoágon hold világolt, napot lëngettek 
a lombok, erdok mézzel illatoztak, vadon mélye édës márccal, ligetëk malátalével, 
ingoványok írósvajjal.” (172) 
     „Erdo legkedvesebb lánya, Tapiónak Tuulikkija! Tereld csordád tisztásokra, 
nyájadat nyitott mezore! Hogyha kölletlen kocogna, vándorlásra lusta volna, 
vesszot vágj a bokrosokbul, nyiladékbul nyírfaágat, avval csiklandozd a csülkit, 
avval vágj a vékonyába! Fussanak csak fürge lábon, szaladozzanak szökellve, 
vadászembërnek elébe, lesbenálló leshelyére!” (186) 
     „De ha rátalált az útra, kényszërítsed, hogy kövesse! Kétfelol a karjaidat korlátul 
emeld köréje, në csatangoljon a csorda, mindig ösvényën maradjon. Ha mëg 
elcsëllëng a csorda, elugrándozik az útról, vidd vissza fülénél fogva, szarvait ma-
rokra fogva!” (196) 
     „Hol dorongfa dolt az útra, félrevesd az útfelére, hol hevernek hosszú törzsek, 
vágjad furésszel felébe!” (200) 
     „Kerítés ha közbejone, szélës rést szakíts beléje, öt vesszo közét kitörve, hét ka-
ró közét lëhajtva.” (204) 
     „Ha folyó szakítja félbe útjukat, kërësztbe folyva, húzz selyëmhidat fölébe, pal-
lónak piros szalagot! Kísérd öblökön kërësztül, sekélyësëkbe segítve Pohjola patak-

2014                                             Észak hírnökei 

Energikus magyar Nóra  
az oslói Ibsen Fesztivál árnyékában 
 
A száznál is több lelkes magyar néző a szó szoros értelmében időben is és térben 
is a hivatalos Ibsen Fesztivál árnyékában találkozhatott Nóra Helmerrel, Varga 
Klári sokszínű, árnyalatos alakításában: ez a magyar Babaház pár utcával a norvég 
Nemzeti Színháztól északra a Nordahl Bruns utcában épült fel, a 
Bygdelagssamskipnaden nagytermében, és pont a hivatalos fesztivál utolsó dél-
utánján. A József Attila Színház megbecsült és népszerű művészei a Norvégiai 
Magyarok Baráti Köre meghívására és vendégeiként érkeztek Oslóba. Ibsen jól 
ismert alakjai könnyed magyar nyelven, a mai nézőkre szabott kristálytiszta gon-
dolatokat tolmácsolva csendültek fel minden konzervatív, elavult pátosz nélkül. Ez 
a nyelvi tündöklés Kunos László friss fordításának köszönhető. A magyar irodalmi 
élet büszke lehet arra a teljesítményre, hogy a világhírű norvég drámaíró legjelen-
tősebb polgári drámái közül hét színmű új fordításban jelent meg 2001-ben, ezt 
reméljük a norvég sajtó is előbb utóbb említésre méltónak tartja majd. Arról nem 
is beszélve, hogy Kunos fordításai egy egész Ibsen-hullámot indítottak meg Ma-
gyarországon. Az irodalmi értékeket megtartó, de remekül mondható szöveg nagy 
sikert ért el mind az otthoni színészek, mind a kritikusok körében, és sok izgalmas 
színházi produkcióra késztette a magyar alkotóvilágot. A József Attila Színház 
Oslóba látogató lelkes csapata sem győzte a könnyen gördülő nyelvi alapanyagot 
dicsérni. „Rendkívül jól lehet ezt a fordítást mondani, finom árnyaltságait, a mai 
világban is magától értetődöttségét szeretem” – mondja Varga Klári színésznő. És 
lelkesen folytatja: „Ez a szép darab, ami az emberi nem értékrendjének minőségé-
ről szól, nekem minden előadáson kifejezetten katartikus, nagy repülést jelent.”  

Varga Klári két éve szerződött a József Attila Színházhoz a Madách Színház-
ból. Nagy művészi elhivatottságát jellemzi, hogy a fizikai felkészültséget és önfej-
lesztést ugyanúgy kötelességének tartja, mint a lelki és szellemi felkészültséget. 
Ezért is sportol, kerékpározik és szinte professzionális futó, ezüstérmes sokszoros 
félmaratonos, és immár másodszor fut teljes maratont. Minden reggelét, természe-
tesen itt a vendégjáték alatt is, az erdőben kezdi, onnan merít energiát az átélés 
művészetéhez. Tehát még ebben is valódi norvég Nórának való! 

A magyar Nóra-társulat Háda János rendezővel az élén Ibsen örök emberi egye-
temességét és mindenkori aktualitását vallja. Tudatosan nem akarják, felesleges-
nek tartják az Ibsen-darabok formalista modernizálását. Inkább a mély pszicholó-
giai elemzésre törekednek. A Babaházban nem a női nem emancipációjára akarják 
fektetni a hangsúlyt, hanem két ember kapcsolatának szükséges egyenrangúságára. 
Ez a társulat nemtől függetlenül akar rávilágítani a kortól független ibseni dilem-
mákra: Szembe merünk-e nézni tartós kapcsolataink minőségével? Képesek va-
gyunk-e levonni a konzekvenciát, ha az igazság utolér bennünket? Rá merünk-e 
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sikerültebb drámája. 
Fredrik Juel Haslund pedig Borkman elemzésében arra hívja fel a figyelmet, 

hogy még nem vetették alá a legújabb struktúraelemzési módszereknek, vagyis a 
tartalom és a forma egységének a vizsgálatai eddig elkerülték ezt a drámát. Így e 
darab mélyebb megismerése még várat magára. 

John Gabriel Borkman ötvenes éveit taposó álmodozó férfi. Bányász családból 
küzdötte fel magát a bankigazgatóságig. A vezető állás érdekében lemondott sze-
relméről egy "segítőkész" ügyvéd javára. Álmai megvalósításához, az iparosítás-
hoz és a közlekedés megreformálásához, fellendítéséhez sok pénz kellett. A bank-
betétesek megtakarításaihoz nyúlt, vagyis sikkasztott. Három évet vizsgálati fog-
ságban, öt évet börtönben, s a darab kezdetéig már nyolc évet önkéntes száműze-
tésben, a Rentheim-villa emeleti szalonjában töltött. 

A Rentheim-család ikerpár lányai, Gunhild és Ella éveken át vetélkedtek egy-
mással. John Gabriel Gunhildet vette feleségül, miután szerelmét Ellát átengedte 
ügyvéd barátjának. 

Hét éves fiúk, Erhart, a bankcsőd után nagynénjéhez került. Ella, a messzire 
költözött testvér tizenöt éves koráig nevelte abból a pénzből, amit Borkman a csőd 
elől kimentett. Ella visszavásárolta a hitelezőktől a családi villát, ahol Gunhild és 
John Gabriel lakott, s lakhat Ella jóvoltából most is. 

Ellának a családi villába érkezésével indul a dráma. Tizenhat év után szánja rá 
magát, hogy meglátogassa a szülői házat, aminek nem csak tulajdonosa, hanem 
fenntartója is. Halálos beteg, szeretné rávenni nevelt fiát, hogy költözzön vissza 
hozzá élete hátralévő pár hónapjára. 

Gunhild azonban más szerepet szánt fiának, az ifjú Borkmannak; családja hír-
nevének visszaszerzését. 

Erhart hosszú évekre elszakadt megbélyegzett szüleitől. Nagynénje mellett biz-
tonságban, szeretetben, szabadságban nőtt fel. Apja kiszabadulása után, tizenöt 
évesen került vissza a szüleihez. Az anya ettől kezdve próbálja saját képére és 
gondolkodására formálni, a nevelőanyával, valamint a bukott apával szembefordí-
tani. Erhart az első adandó alkalommal elmenekül a konfliktusok elől Fannyval, 
egy emancipált, elvált, idősebb, de vagyonos nővel. 

Gunhild a férje iránti vak gyűlöletében fiát a boldogtalanságba kergetné, iker-
testvérét a magányos halálba. Számára férje tizenhat éve halott. 

Az öregek végül magukra maradnak. John Gabriel belehal a tizenhat év utáni 
első szabadban végzett sétájába, az ikertestvérek pedig kibékülnek. 

Hilda Hellwig rendezőnő arra a kérdésre keresi a választ, hogy miért olyan bol-
dogtalanok az emberek ebben a darabban. 

A teljesen azonos fazonú, nehézbársony ruhákkal és a hasonlóra fésült frizurá-
val az ikrek egymáshoz tartozását akarta kiemelni, az élesen elütő színekkel pedig 
feloldozhatatlan ellentétüket. Az életnek teljesen hátat fordító Gunhildet sötétkék-
be, a halálosan beteg testvért vérvörösbe öltöztette. Az Erhartot elrabló Fannyt 

jaiban, zajló zúgókat kerülve!” (212) 
     „Tanya gazdája, Tapio, gondos gazdaasszonyoddal, erdo oszhajú öregje, koroná-
zatlan királya! Mimerkki, erdok mamája, aranyos adakozója, kék köpönyegës ki-
rályné, láp hölgye, piros harisnya! Alkudjunk aranyainkon, osztozzunk 
ezüstjeinkën! Aranyam a hold korábul, nappal ëgyidos ezüstöm, hadban-harcokban 
szërëztem, vitézi verekëdésben. Erszényëmben elkophatnak, fényük vesztik tarso-
lyomban, ha ki nëm adom aranyam, ezüstöm el nëm cserélëm.” (230) 
     Most a léha Lemminkäinen síjét siklatta sokáig. Gajdolt ëgyet a gazosban, hár-
mat hëgynek hónaljában, erdo hölgyét engesztelte, gazdát mëgnyerte magának, 
szólt a szuzeknek szívéhëz, Tapio lëányaihoz. (238) 
     Ki is kergették, kiuzve Hiisi rénjét rejtëkébül, Tapio tanyahelyérül, Hiisi háza 
tájékárul, ëgyenëst vadász elébe, zsoltároló zsákmányául. (244) 
     Maga léha Lemminkäinen hosszú pányvát pëndërítëtt Hiisi vadja vállaira, nya-
kába tevecsikónak. Nëm nagyon ficánkolódott, hogyha hátát lappogatta. (250) 
     Akkor léha Lemminkäinen szóval mondta, fölfelelte: „Rëngeteg ura, királya, 
puszta hercege, hatalmas! Mielikki, erdo mamája, aranyos adakozója! Jertëk most 
aranycserére, válogassatok ezüstben! Lënge leplet tégy a földre, kedves kendodet 
terítve aranyaidnak alája, csillogó ezüstjeidnek, hogy në hulljanak homokba, pi-
szokba pocsékolódva!” (264) 
     Azzal indult Pohjolába, így beszélt, mihelyt belépëtt: „Hiisi szarvasával jöttem, 
hoztam Hiisi erdejébül. Adjad, asszony, most lëányod, viruló arám vihes-
sem!” (270) 
     Louhi, Pohjola banyája, így felelt neki szavára: „Csak akkor adom lëányom, vi-
ruló arád vihetëd, hogyha Hiisinek hatalmas pejparipáját betöröd, Hiisinek habzó 
lovával térsz mëg Hiisi rétjeirül.” (278) 
     Akkor léha Lemminkäinen arany kantárját kihozta, ezüst szíjait szërëlte, elindult 
lovat szërëzni, szalmaszoru lóra lesni, Hiisi rétjérol behozni. (284) 
     Elszántan haladt elore, sebbel-lobbal lépëgetve, zöld mezoben mëndëgélve, ama 
szent barázda szélin. Innen indult lókeresni, szalmaszorure vadászni; övén 
másodfunek féke, hátán hámszíja csikónak. (292) 
     Leste ëgy nap, leste másnap, hát a harmadik nap este maga dombtetore méne, 
ëgy hatalmas kore hágva. Vetëtte szëmét keletnek, fejét nap felé emelve: lovat látott 
a ligetben, szalmaszorut a berëkben, annak szikrát szórt a szore, füstfëllegëket söré-
nye. (302) 
     Szóla léha Lemminkäinen: „Világnak ura, nagy Ukko, fëllegëk örök Öregje, ég 
ködeinek királya! Nyisd mëg az egek nyílásit, mënnynek mindën ablakábul szórj 
alá acélsörétët, suru jégesot eresztve szorére csodacsikónak, Hiisi hátasa fará-
ra!” (312) 
     Egeknek ura, nagy Ukko, fëllegëk fölötti isten, égnek épségét kikezdve, boltját 
két darabra bontva, hullat jégesot, hidegët, surrogó acélsörétët, lófejnél talán kiseb-
bet, de embërfejnél nagyobbat szorére csudacsikónak, Hiisi hátasa farára. (322) 
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     Akkor léha Lemminkäinen hozzálépëtt, hogy közelrol mëgnézze lovát magának. 
Szóval mondta, fölfelelte: „Hiitola heves csikója, hëgyek habzószájú ménje! Add 
aranypofád kezembe, ezüstfejedet eresszed aranyos gyeplogyurumbe, ezüstös csinos 
csatomba! Nëm tartalak rosszul tégëd, nëm hajszollak én halálra; alig hajtunk ëgy 
arasznyit, csak kocogunk ëgy keveset Pohjola palotájába ahhoz a gonosz anyóshoz. 
Ha csattantok is csapómmal, húzok ostorom hëgyével, tëszëm csak sima selyëmmel, 
puha posztószallagommal.” (342) 
     Hiisi hátas pejcsikója, hëgyek habzószájú ménje aranyos pofáját adja, ezüstös fejét 
ereszti aranyos gyeplogyurukbe, csillogó ezüstcsatokba. (348) 
     Így hát léha Lemminkäinen azt a nagy lovat betörte, zabolát fogába zárva, kantár-
ját fejére kötve, majd paripájára pattant, Hiisi hátasa farára. (354) 
     Fürgéjét faron legyinti, fuzfavesszovel noszítva. Kocogott vele keveset, magas 
töltésën terelte dombnak északi felére; havas hëgyteton kërësztül ért el Észak székhe-
lyére. Méne udvarról a házba, szóla a szobába lépve, Pohjolának portájára: „Én a 
nagy lovat betörtem, Hiisi ménjét mëgnyergeltem zöld legeloin ligetnek, szent szán-
tóföldnek szegélyin, Hiisi szarvasával ëgyütt Hiisi földjérül behoztam. Adjad, asz-
szony, hát lëányod, viruló arám vihessem!” (372) 
     Louhi, Pohjola banyája szóval mondta, fölfelelte: „Csak akkor adom lëányom, vi-
ruló arád vihetëd, ha a hattyút mëgvadászod, pompás páváját vizeknek, Tuonela sötét 
tavárul, szent folyónak forgójábul ëgyszëri rugaszkodásra, ëgyetlen nyilat ereszt-
ve.” (382) 
     Akkor léha Lemminkäinen, az a szép Kalandoskedvu indult hattyúnak lesére, 
hosszú nyaknak látására Tuonela sötét tavára, Manala mocsaraira. (388) 
     Öles léptëkkel haladva, sebbel-lobbal, nagy sietve igyekëzëtt Tuonelába, forgata-
gos szent folyóra; drága íja vállra vetve, nyilas puzdrája nyakában. (394) 
     Csurgósipkás csordapásztor, Pohjolának vaksi véne, ottan Tuonela tavához, forga-
tagos szent folyóhoz várva-várta Lemminkäinent, érkëzésit ëgyre leste. (400) 
     Némëlyik napon valóban látta léha Lemminkäinent közelëdni-jodögélni oda 
Tuonela tavára, zajló zúgó hajlatába, forgatagos szent folyóra. (406) 
     Vipërát emelt a vízbül, habokból halálos bürköt, szívét általverte véle, 
Lemminkäinen mája mellett, baloldali borda szélin, jobb válla alá gyakintva. (412) 
     Akkor léha Lemminkäinen kínlódott kemény-këgyetlen. Mondogalódott magá-
ban: „Hát abban bizony hibáztam, hogy nëm tudtam mëgtanulni szerelmes 
szüloanyámtul két varázsigét csupáncsak, sokat mondok, hogyha hármat: mint 
lëgyek, miként maradjak állva áldatlan napokon; bürök bubáját feledtem, vakcsonek 
varázsigéit. (424) 
     „Ó, szüloanyám, nagyasszony, fëlnevelo drága dajka! Tudnád csak, tekintenéd 
csak, hol vagyon szëgény szülötted! Jönnél mit së késlekëdve, segítségëmre sietve, 
mentenéd szëgény szülötted öldöklo halál ölébül, korai kialuvástul viruló-vidám ko-
rában!” (434) 
     Akkor Pohja vaksi véne, csurgósipkás csordapásztor belelökte Lemminkäinent, 
Kaleva fiát veszejtve, Tuonela sötét tavába, feneketlen forgatagba. Méne léha 
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fjord végében magányosan álló isten háta mögötti otthont. Apjuk ide hozza új 
feleségnek, mostohának Ellidát, aki egy világítótorony-szigeten nőtt fel, s amint 
elvesztette szüleit, belekényszerült ebbe a házasságba. Két szerelme a tenger és 
egy titokzatos amerikai tengerész.  

Robert Wilson rendező a lengyel Dráma Színházban is színre vitte ezt a Susan 
Sontag féle változatot, s ezt láthattuk az oslói Fesztiválon. Wilson nevéhez fűző-
dik az éteri tisztaságú és álomkék színpadkép kialakítása is. Egyetlen vitorlarúd 
(esetleg zászlórúd?) szökik a magasba, jelképezvén szinte minden szereplő felle-
gekbe törő vágyait. A kivilágított háttérre sziluettként vetülnek a szereplők alak-
jai. Koreografált mozgásuk idővel megrajzolja karakterüket, a zene s a narráció 
összjátéka pedig a történetet. Kevés a szó, annál több a mozgás-fény-hang szim-
bolizálta misztikus jelenet. Ritka esztétikai csoda részesei lehettünk. Színész le-
gyen a talpán, aki ennyire ura és sugárzó alkotója tud lenni testének. Ne felejtsük 
el Ellida megformálójának a nevét: Danula Stenka. 

A kosztümöket a divatbemutatók világából jobban ismert Giorgio Armani ter-
vezte. Szürke és fekete minden ruhadarab, kivéve természetesen Ellida tengerkék, 
lágyesésű, testhez simuló, földig érő ruháját. Az idősebb, lázadozó, mindenből 
kitörni akaró lány sárgarépa vörös haja az egyetlen rikító színfolt. (A tenger asz-
szonya -Kobieta z morza-, a warsói Teatr Dramatyczny vendégjátéka,  rendezte 
Robert Wilson) 
 
John Gabriel Borkman 
 
A svéd Dramaten Színház vendégjátéka mérföldkő az Ibsen Fesztiválok sorában, 
mert   először került nő rendezte Ibsen mű - a főprogramban- színpadra. Nem is 
akárki ő, a magyar származású Hilda Hellwig  (sz: Fényes Hilda), akit Fallada: 
Mi lesz veled emberke? Katona József színházbeli 1999-es rendezése óta a ma-
gyar közönség is ismerhet.  

Ibsen öregkori drámáinak fő témája az élethivatás. Igaz ez a Solness építőmes-
ter s a Ha mi, holtak, feltámadunk drámákra is. A John Gabriel Borkman e két 
mű között keletkezett 1896-ban. Vegyes érzelmekkel fogadták, sokan megkérdő-
jelezték értékeit. Örök vita folyik azóta is róla, s a kutatók alapvető drámai hiá-
nyosságokra is rámutatnak. Bécsy Tamás egyenesen epikus műnek tartja. Kamil-
la Aslaksen a norvég kulturális hagyomány és az epikus dráma kapcsolatával ér-
vel Ibsen mellett. „A norvég kultúra régmúlt időkre visszanyúló tradíciója az a 
hit, hogy nemzeti identitásuk valahol legbelül, lelkük mélyén, az eljátszott szere-
pek mögött rejtőztetve, misztikumba burkolózva, a metaforák árnyékában találha-
tó; természetfeletti oltalom alatt áll. ...ha a fátyol lehull, a főhős szembekerül a 
saját életével, kiderül értéktelensége: színház volt az egész. A leleplezés drámája 
maga a dráma.” (Agora, 1993) 

Ibsen maga az egyik angol kiadás előszavában azt említi, hogy ez az egyik leg-
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Solness építőmester 
 
Az emberi vágyakat, a dicsőséget, a sikert szimbolizáló  magas torony helyett eb-
ben az előadásban horizontálisan kiosztott üvegtábla labirintus osztja darabokra a 
színteret. Az embermagasságú és szélességű táblákon épület-alaprajzok, homlok-
zattervek láthatók. A színváltásokhoz csak az üveglapokat kell a padlóba vésett 
hornyokból kiemelni, másikba illeszteni,  s máris átalakul a tervezőiroda lakószo-
bává, míg legvégül a külső teret lehatároló kerítésfallá. A díszletet – stílszerűen – 
egy építész tervezte. 

Az oslói Nemzeti Színház színészei furcsa idegenkedéssel mozogtak a megle-
hetősen leegyszerűsített, üveg-rideg térben. A darab mondandójában rejlő feszült-
ség nem a szövegből s az Ibsen művet tolmácsolók játékából, hanem csak- az 
amúgy remek- kulissza törékenységéből, pengeéles széleiből, kis tűréshatárú haj-
lékonyságából fakadt. 

Úgy tűnt, mintha a repertoár szélesítése s minden színész foglalkoztatása ürü-
gyén hozták volna össze ezt az előadást a nagyszínpad mögötti raktérből átalakí-
tott ideiglenes színen. A darabot a fesztivál 3 hete után átvitték a Nemzeti Színház 
Amfi színpadára. (Solness építőmester, az oslói Nemzeti színház bemutatója, ren-
dezte Runar Hodne) 
 
A tenger asszonya 
 
1998-ban volt a bemutatója a Robert Wilson rendezte változatnak az olaszországi 
Emilia Romagna Teatro társulat előadásában. (Donna del mare (Lady from the 
Sea) A szöveget Susan Sontag amerikai írónő alkalmazta színpadra. Ezután nem 
csak Olaszországot járta be ez az előadás, hanem francia és dél-koreai fesztiválo-
kat is. 
Robert Wilson a Texasi Egyetemen és a brooklyni Pratt Intézetben tanulta ki a 
rendezés mesterségét. Színrevitelei komplex művészeti egyvelegek: ötvözik a 
mozgást, a beszédet, a világítást, a képzőművészetet, a designt. A Long Island-i 
Watermill Center színházi laboratóriumban 2000 óta kísérletezik. Legemlékezete-
sebb rendezései: Wagner: Das Rheingold 2000; Georg Büchner: Woyceck 2000, 
Wagner: Götterdämmerung 2002; Strindberg: Álomjáték 2000; Ibsen: Peer Gynt 
2005. 

Susan Sontag 1996-ban teljes mértékben átírta, harmadára rövidítette Ibsen szö-
vegét.  Két anekdotát írt bevezetőnek, egyet arról, hogyan kapta Ellida egy hajóról 
a nevét, a másikat pedig az időnként éjfélkor partra vetődő fókaseregről. Wangel 
doktort, a férjet teszi meg a történet mesélőjének. Ezáltal szinte tálcán szolgálta 
fel Robert Wilson rendezőnek a mozgás- és fényelemekre való építkezés lehetősé-
gét. Wangel doktor elveszti feleségét. Magára marad két tizenéves lányával, akik-
nek minden gondolata akörül forog, hogyan tudnák mihamarabb elhagyni ezt a 

Lemminkäinen zajló zúgókon zötyögve, sello sodrától löködve tanyájára 
Tuonelának. (444) 
     Tuoni vérszomjas vitéze ottan kardjával kiszabta, vágta kétélu vasával. Szablyá-
jának ëgy szelése széjjeldobta öt darabra, osztotta kilenc koloncra. Tuonela tavába 
szórta, Manala mocsaraiba: „Itt ogyelëghetsz örökre számszëríjastul-nyilastul, víz 
madarára vadászhatsz, habokban hattyúra lohetsz.” (456) 
     Így lon Lemminkäinen vége, heves udvarló halála Tuonela sötét tavában, 
Manala mocsaraiban. (460) 
 
 
    TIZËNÖTÖDIK ÉNËK 
     Lemminkäinen anyja életre kelti holt fiát. 
     Varázsversëk zúzott és vágott sebëkre, csonttörésre 
 
 
     Léha Lemminkäinen anyja otthon ëgyre arra gondolt: ”Lemminkäinent vaj’ mi 
lelte, Kauko mostan merre járhat? Hírt së hallani felole, hol bolyong a nagyvilág-
ban.” (6) 
     Nëm tudta szëgény szüloje, nëm sejtëtte árva anyja, merre hányódik a húsa, édës 
vére hol veszodik. Talpal-é tobozos dombon, vagy hangafuves homokon, avagy 
tengërën hajózik habtarajos hullámokon, vagy tán szörnyu hadba szállott, 
fegyvercsörgeto csatába, lábaszáráig vërësben, térdig éro vérfolyamban. (18) 
     Kyllikki, kacér mënyecske sürgött-forgott, nézelodött Lemminkäinennek laká-
ban, Kalandosnak otthonában. Figyelte a fésut este, rápillantott rëggelënte. 
Valamék napon is nézte, úgy rëggel felé figyelte: hát vérrel folyott a fésu, vörös 
harmat hullt belole. (28) 
     Kyllikki, kacér mënyecske szóval mondta, fölfelelte: ”Jaj, odavan már a férjem, 
kedves Kaukóm holtra válott embërveszejto vadonban, kikutatatlan utakon. Ím, vér-
rel folyik a fésu, vörös harmat hull belole!” (36) 
     Akkor Lemminkäinen anyja maga mëgnézte a fésut, rögvest ríva is fakadva: ”Jaj 
nekëm, szëgény fejemnek, én nyomorult életëmnek! Lám, most támaszom, szülöt-
tem, gyámolom, szëgény gyerëkëm jutott végveszëdelëmbe, odavan a hos dalia, 
mëghótt léha Lemminkäinen! Ím, vérrel folyik a fésu, vörös harmat hull 
belole.” (48) 
     Fölfogta szoknyája szélit, ruháját karjára kapta, iszonyú futásnak indult, 
eszeveszëtten szaladva. Lábához hëgyek lapultak, völgytekenok fëltöltodtek, fëlso 
föld lëlaposodott, alsó föld fëlemelodött. (56) 
     Így ért puszta Pohjolába. Kérdëzosködött fiárul, sürgetve-tudakozódva: ”Hej, të 
pohjolai asszony! Hova tëtted Lemminkäinent, hogy vesztëtted el fiamat?” (62) 
     Louhi, pohjolai asszony maga mondta, válaszolta: ”Sëmmit sëm tudok fiadrul, 
merre tért, hová tekergëtt. Lovas szánkómra helyëztem, tüzes táltosom kasába; tán a 
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hólucsokba roskadt, vagy tán mëgfagyott a jégën, jutott farkasnak fogára, boszült 
medvének belébe.” (72) 
     Monda Lemminkäinen anyja: ”Mit hazudozol hiába? Fiammal nëm bír a farkas, 
Lemminkäinennel a medve! Farkast ëgy ujjal elöli, medvét markával lëbírja. Ha 
azonnal mëg nëm mondod, hova tëtted Lemminkäinent, új csurkapudat kidöntöm, 
Szampó zárait lëtépëm.” (82) 
     Szólt a pohjolai asszony: „Jóllakásig jóltartottam, ëtetve-itatva boven, fürösztöt-
tem tejbe-vajba. Ültettem ladik farába, hogy az árkon átevezzën. Föl nëm foghatom, 
mi érte, lëcsurogtában mi lelte, hogy a zúgóba zuhant-ë, sello árja elsodorta?” (92) 
     Monda Lemminkäinen anyja: „Mit hazudozol hiába? Ideje igazat szólni, hazug-
ságnak véget vetni. Hova tëtted Lemminkäinent, Kaleva fiát veszejtve? Végórád 
ütött különben, itt ehelyt elér halálod.” (100) 
     Szólt a pohjolai asszony: „Immáron igazat mondok. Küldtem vadrénre vadászni, 
sível szarvast hajkurászni, Hiisi táltosát betörni, méncsikóját mëgnyergelni, majd 
Haláltó hattyújára, szent madarat mëgvadászni. Többet nëm tudok, mi lelte, 
veszëdelmére mi válott, ki lëhet kerékkötoje, mért késik jelëntkëzése 
mënyasszonyt-arát kikérni, lányomat kikövetelni.” (114) 
     Anyja útrakelt azonnal fia fëlkutatására. Lápon farkasként loholva, erdon med-
veként motozva, vidraként a vízben úszva, hangyaként homokba bújva, dombon 
dongóként dönögve, fülesként mezon futosva, mindën sziklát mëgmozdítva, tuskó-
kat kidöntögetve, hullott ágakat halomba, pudvásábul pallót rakva. (126) 
     Így kereste, így kutatta hetekig, de nëm találta. Fiát fáktul kérdëzgette, tuntét 
tolük kérve számon. Fa felelte, szálfa szóla, tölgy tudósan válaszolta: „Van ëlég 
bajom magamnak, nëm gondolhatok fiaddal. Nagyonis nehéz a sorsom, ugyancsak 
kijutott nékëm: fëlhasogatnak hasábra, aprófának aprogatnak, szárítóban 
senyvesztenek, irtásföldön fölpërzsëlnek.”(140) 
     Kereste-kutatta ëgyre, hetekig, de nëm találta. Gyalogút futott feléje, bókolva 
köszönt az útnak: „Isten jószága, utacska, nëm találkoztál fiammal, én aranyos al-
mácskámmal, ezüstös bogú botommal?” (148) 
     Út felelte fontoskodva, mesélgette-mondogatta: „Van ëlég bajom magamnak, 
nëm gondolhatok fiaddal! Nagyonis nehéz a sorsom, ugyancsak kijutott nékëm: há-
tamon kutyák kocognak, lovasok, lovak taposnak, ciposarkakkal sürögnek, csizma-
talpakkal topognak.” (158) 
     Kereste tovább, kutatta hetekig, de nëm találta. Hát a hold haladt feléje. Mélyen 
mëghajolt a holdnak: „Istenadta hold világa, nëm találkoztál fiammal, én aranyos 
almácskámmal, ezüstös bogú botommal?” (166) 
     Istenadta hold világa tudta, mit feleljen erre: „Van ëlég bajom magamnak, nëm 
gondolhatok fiaddal. Nagyonis nehéz a sorsom, igëncsak kijutott nékëm: éjthosszat 
magam bolyongok, fénylëk dermeszto fagyokban, télën virrasztok veszodve, nyá-
ron nyomtalan lënyugszom.” (176) 
     Kereste tovább, kutatta hetekig, de nëm találta. Napot szëmbejoni látta, mélyen 
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Ha mi, holtak, feltámadunk 
 
Az oslói Nemzeti Színház bemutatójára a tetőtérben festőműhelyből átalakított 
játszótéren került sor. Ide szorulnak a rétegérdeklődésre számot tartó előadások. A 
téglalap alakú játszótér körül, a hosszanti éleken egy-egy sorban, míg a téglalap 
két végében két-két sorban foglalt helyet a közönség. A játéktér felszíne rozsda-
színű dűnesorra vagy a természet valami csodája folytán tökéletesen szimmetri-
kusra csiszolódott  bazaltdomborulat sorra hasonlított. Kizártnak tűnt, hogy ezen 
az aljzaton valaki is képes lesz orra bukás nélkül végighaladni. Az igen rövidre 
húzott, alig 60 perces darab nagy részében a színészek pedig igyekeztek úgy ten-
ni, mintha számukra természetes lenne ez az akadálypálya. A hatvan főnyi közön-
ség figyelme is folyton a  
„közlekedésre” terelődött.  

A jegyszedők ránk zárták az ajtót. Kínos, hosszú várakozás következett. A szí-
nészek is a nézők között foglaltak helyet. Fürkésztük tekintetüket, szinte szugge-
ráltuk őket, kezdjenek, történjen már valami. Az öregedő szobrászt játszó színész 
is aggódva tekintett körbe. Kínos kacarászás volt a válasz. Mintha nem lett volna 
kedvük elkezdeni. „Művész vagyok”, mondta végre, s mivel senki nem reagált rá, 
játszótársai sem igazán, az est folyamán számtalanszor elismételte. Nem tudtuk 
elhinni neki. Arra kevés volt a játékidő.  

Fiatalkori s jelenlegi múzsái – élettársai – jól terelgették a gondolatainkat a mű-
vész alkotói- és magánéletének összefüggései felé. Folyt a vita az anyag és a szel-
lem múlandóságáról, az elillanó  dicsőségről. A nagy műről. A fiatalságról, az 
elmúlásról. 

Az igen kiváló egyéni színészi alakítások nélkül óriásit bukhatott volna ez a 
vázára lecsupaszított előadás. De látható, Ibsen sok mindent kibír. A szikárra sza-
bott dialógusokon kívül az az érdekessége ennek az estnek, hogy Stein Winge 
rendező –ezen fesztivál 16 évvel ezelőtti megálmodója, elindítója – nem matuzsá-
lemekkel játszatja el az öregedő szobrászt és az őt kísértő, egykori modell-
szerető- múzsát. Az ifjú feleség pedig igen fiatal, túl szemtelen, túlontúl mai figu-
ra, s nagyszerűen manipulálja a bálványozott művészt. Durcásan követeli a műte-
rem bezártsága helyett a beígért szabad levegőt, a hegycsúcsok szédítő magasát. 

De a szobrász, önző módon, csak magával van elfoglalva. „Művész vagyok”, 
ismételgeti tagoltan, gondolataiba feledkezve, nagy szüneteket tartva, dadogva, 
elbizonytalanodva… „Művész vagyok”. Valóban, kiváló művészi teljesítmény 
volt ilyen kevés szövegből, ilyen nyaktörő aljzaton s a nézőkkel ilyen intim közel-
ségben figyelemre méltó előadást varázsolni. (Ha mi, holtak, feltámadunk, az os-
lói Nemzeti Színház bemutatója, rendezte Stein Winge) 
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Elmaszatolt Kísértetek 

 
Az áttetsző függönyön az 1900-ban először és itt, az oslói Nemzeti színházban 

bemutatott  A kísértetek  c. előadásról készült kivetített színpadfotó látható. Ami-
kor a függöny felmegy, pillantásunk egyik színpadi székről ugrik a másikra. Van 
hová, 16 merőben különböző stílusú ülőalkalmatosság rendetleníti el a játékteret. 
A barokktól a műanyag kerti székig, a tonetttől a hokedliig. Ezeket a második 
színre szép sorba állítják a közönséggel szemben, majd a darab végére javarészt 
megtisztítják tőlük a színpadot. Kezdetben a nézőtér s a színpad is szokatlanul vi-
lágos, mintha a darabnak nem akarózna elkezdődnie. Majd az idő haladtával, a 
tragédia közeledtével egyre komorul, sötétül a szín. Az újfunkcionalista díszletek 
között (Norvégiában egyre jobban elterjedő építészeti stílus) faltól falig verődnek, 
majd elhalnak a darab utolsó szavai. 

A kellékek meghökkentő voltáról is érdemes szólni. Állványos mikrofon szol-
gál az egyes szereplők szerepből való kiszólásának a felhangosítására, az apa vagy 
a lelkész prédikációinak a kiemelésére. A tálalón vizeskancsó mellett műanyag 
poharak állnak, s alkalomadtán a pezsgőt is ebből isszák. Az 1900-as bemutatón is 
használt zenebetétek egy ormótlan street-blasterből szólnak. Amúgy lecsupaszí-
tott, Myrtvedtől (a magyar közönség Jon Fosse: A gyermek című darabja  dunaúj-
városi bemutatójának díszlettervezőjeként ismerheti)  megszokott furnérlemez 
falak, vakon tátongó ablakok és ajtónyílások. Nem feltűnő, maszatos színek. Időn-
ként az 1900-as bemutató háttérdrapériáját is felvonják, leeresztik; egy óriásira 
kinagyított, norvég tájat ábrázoló, nemzeti romantikus festményt. 

Alvingné, a kapitány özvegye ebben az előadásban nem nagy-, hanem ténsasz-
szony. Manders nem áhítatoskodó lelkész, hanem üzleties tévéprédikátor, némi 
vonzódással a fiatal szolgálólányok iránt. Az Osvald és anyja közötti "viszonyra" 
semmiféle jelzést nem kapunk kettőjük színpadi összjátékából. Ezáltal Ibsen egyik 
leglényegesebb – soha ki nem mondott, de sugallt, lebegtetett – sejtetése anya és 
fia bűnös kapcsolatára nem nyer megerősítést. 

A szereplők baltával faragott sablonok, csiszolatlanok. Az első pillanatban rá-
juk aggatott sémák úgy feszülnek rajtuk, hogy ettől a darab folyamán fejlődésre 
képtelenek. Mindhiába a színészek egyéni jó alakítása, a hibásnak tűnő rendezői 
elképzelés, a manírok, a minden áron maira újító ”fogások” és a kellékek szeren-
csétlen összhatása folytán darabokra esik az előadás. Folyton kibillen a néző a be-
fogadásra nélkülözhetetlenül  fontos komfortjából – ez a sokkoló színház jellem-
zője, s nem e klasszikusan kukucskáló típusú nemzeti színházé.  (Kísértetek, az 
oslói Nemzeti Színház bemutatója, rendezte Alexander Mørk-Eidem) 
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mëghajolva mondta: „Isten jószága, napocska, nëm találkoztál fiammal, én aranyos 
almácskámmal, ezüstös bogú botommal?” (184) 
     Bizony, tudta a napocska, égnek ékëse kimondta: „Hej, szëgény anya, szülötted 
mëg van halva, elveszejtve fekete halálfolyóba, Manala örök vizébe. Zúgókon zu-
hanva méne, sodródva suhant az árral Tuonelának mély tavába, Manala mocsarai-
ba.” (194) 
     Akkor Lemminkäinen anyja elsírta magát eloször, kovács muhelyét kereste:  
„Idehallgass, Ilmarinen! Ha kovácsoltál korábban, kovácsolj ma is keményen, réz-
gereblyét verj ki nékëm, vasfogakkal fölszërëlve! Fogait százölesre szabjad, a nye-
lét  ötszáz ölesre! (204) 
     Ilmarinen, vas veroje, idotlen idok kovácsa remëkëlt gereblyét rézbül, vasfogak-
kal fëlszërëlte, fogait százölesre szabta, a nyelét ötszáz ölesre. (210) 
     Akkor Lemminkäinen anyja vasgereblével kezében szállt alá Halálfolyóra, Nap-
hoz fordulva fohásszal: „Isten jószága, napocska, földnek istenadta fénye! Süss 
elébb ëlég erosen, melegebben másodízben, harmadszor egész heveddel! Álomné-
pet álmosítsad, Manala hadát lëlankaszd: gyëngüljön halál hatalma!” (222) 
     Isten jószága, napocska, földnek istenadta fénye, libbent görbe nyírfagallyra, 
száraz égërágra szállva. Majd sütött elébb erosen, melegebben másodízben, har-
madszor egész hevével. Álomnépet álmosítva Manalát lëlankasztotta: ifjat kard 
kërësztvasára, vént a botja vastagára, férfinépet fegyverére. Végül szépën 
visszaszálla égnek végtelen vízére, imént elhagyott helyére, régi rëndës pályájára. 
(238) 
     Akkor Lemminkäinen anyja vasgráblát kezébe vëtte, fia testit összeszëdte zajló 
víznek zúgójábul, forgatagos szent folyóbul. Szëdte volna, nëm találta. (244) 
     Akkor mélyebb vízbe méne, belelábolt a folyóba, harisnyán fölyül habokba, kö-
tésig belémerülve. (248) 
     Fiát gráblával kutatta Tuonela folyója mélyin; ár ellenében kotorta, húzva 
ëgyszër s másodízben: fia ingét csak kifogta, bizony azt is bánatára. Húzta újra har-
madízben: harisnyát talált s kalapot, harisnyát búbánatára, kalapot keseruségre. 
(258) 
     Még mélyebbre mënt azonban, Manala morotvájára. Ëgyszër húzta víz 
mëntében, kétszër mëghúzta kërësztben, harmadszor haránt irányban. Hát a harma-
dik húzásra fëlmerült ëgy gabnakéve, gerebléjén fënnakadva. (266) 
     Nëm volt ám az gabnakéve, hanëm léha Lemminkäinen, az a szép 
Kalandoskedvu. Beleakadt a gereblye gyurusujjának gyökébe, hüvelykujja hajlatá-
ba. (272) 
     Fëljött léha Lemminkäinen, kibukott Kaleva sarja rézgrábla fogán forogva, tótü-
kör fölött lebëgve. Hanëm volt valami híja: félkeze, feje hibádzott, számos tagja-
porcikája, mëg az élet ráadásul. (280) 
     Szóla aggodalmas anyja tanakodva-tépelodve: „Lëhetne-ë ebbül embër, bajnok 
válhat-é belole?” (284) 
     Hogy a holló mëghallotta, elkiáltotta fölötte: „Nëm volt embër elmënoben, nëm 
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az visszaérkëzoben. Kiszëdte szëmét a márna, csontjait csuka lërágta. Eresszed a 
vízbe vissza, taszajtsd Tuonela tavába! Talán jó lësz tokehalnak, víza válhat még 
belole.” (294) 
     Ámde Lemminkäinen anyja nëm lökte a vízbe vissza. Mëghúzta a mélyet újra 
gerebléje rézfogával Tuonela-folyófenékën hosszában, harántirányban: félkezét, 
fejét kifogta, ëgy csomó csigolyacsontot, ugyanannyi bordacsontot, mindënféle más 
izinket. Fiút építëtt ezëkbül, Lemminkäinent összerakta. (306) 
     Húst a húshoz illesztëtte, csontot csontra építëtte, toldozgatva ízet ízhëz, eret 
érhëz varrogatva. (310) 
     Kötözgette fürge kézzel, érvégeket összevarrta, szëdëgette szálaikat. Közben 
mondta-mondogatta: „Erek asszonya, nagyasszony, érhëz érto tündérasszony, érfo-
nalaknak fonója remëk rézveretës rokkán, óncirádás cifra orsón, vassal küllozött 
kerékën! Hozz segítségët sërényen, szorongató szükségünkben, érgombolyaggal 
öledben, hón alatt hozott nyalábbal, tört ereket összetënni, inak végit összevarrni 
szablyaéllel szabdalt húsban, tépëtt-tátongó sebëkben! (328) 
     „Hogyha ennek nincs hatása, ott a tündér ég tavában: viszi rézzel vert ladikja, 
bíbor bordájú hajója. Jöjj, tündér, az ég tavárul, mënny köldökérol, kisasszony, 
vérerekën át evezni, tört tagokon át hajózni, csontcsatornákon csurogni, vájatokban 
vándorolni! (338) 
     „Ínrostokat rakd helyükre, eresztékük ëgybetéve, szálereket szájjal össze, végük-
kel veroereket, közepeseket kacsukkal, legkisebbeket lukukkal!” (344) 
     „Vëdd picinyke varrótudet, fuzz selyëmfonált fokába, varrogasd finom fonállal, 
apró tuvel összetuzve, erek csonkjait csomózva, selyëmszállal összeöltve! (350) 
     „Hogyha ennek sincs hatása, magad jöjj, magas Úristen, paripáidat befogva, 
csillagszërszámos csikókat! Hajtsd kërësztül hímës szánod csontokon, tagok csapá-
in, izommozgató inakon, vért erëgeto erekën! Csont közét kitöltve hússal, inakat 
inakhoz öltve, használj csont helyëtt ezüstöt, aranyat, hol ín hiányzik.”(362) 
     „Hol hártyának volna híja, ama helyre hártya nojön, szétszakadt inak helyébe új, 
eros inakat illessz; ahol nagy volt vér veszése, friss vér folydogáljon ottan, csont-
cserepeknek helyébe csontok, épëk épüljenek, valahol izom hibádzik, pótold a hi-
ányt izommal, mindënt régi rëndbe rakva, szokott szërkezetbe téve: csontot csont-
hoz, húst a húshoz, tagokat tagokkal ëgybe!” (376) 
     Ezzel Lemminkäinen anyja csak embërt csinált fiábul, régi formájába rakva, 
azelott való alakba. (380) 
     Boldogult ugyan inakkal, elkészült ugyan erekkel, de nëm bírhatta beszédre, 
hogy a szája szóra nyíljon. (384) 
     Tanakodva-tépelodve mondogalódott magában: „Hol kerítëk most kenocsöt, 
csodaírat hogy csinálok betegnek borogatásul, mëggyötörtnek gyógyszëréül, hogy a 
száját szóra nyissa, mëglelje mesélokedvit?” (392) 
     „Méhike, aranymadárka, vadvirágok kiskirálya! Mënj el színmézet szërëzni, 
édës márcot hozz magaddal mézillatú Metsolábul, táltosi Tapiolábul; ëgyiket virág 
ölébül, másikat füvek fejérül betegnek borogatásul, gyógyírul gyöngélkëd -
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Spanyol Peer 
 
A spanyolok Peer Gyntje egy nagy építkezési területen játszódik. A színpadon kör-
ben hatalmas állványok, előtérben camping-WC-k. Oldalt büfékocsi, s benne Aase 
anyó a csapos. Alumínium söröshordókat cipel egyik oldalról a másikra, miközben 
a félig ittas Peer folyton láb alatt van. Az állványokon elszórtan gitáros zenészek, a 
színpad közepén dobfelszerelés mögött Solveig. Régi és mai rock számokat játsza-
nak a kvázi színváltások között, de néha a főtémákba is bekapcsolódva.  

A szünetben, a színház nagybüféjének provizorikus színpadán folytatják a  zené-
lést, itt Solveig egy negédes spanyol számot énekel, majd ezen a pódiumon zajlik a 
Peer konferencia-jelenete is. Whyskivel koccintanak a norvég olajra! A közönség 
egy része erről a betét-jelenetről lemarad, mert a kora őszi estén az erkélyen vagy 
az Ibsen szobor körüli téren szellőzteti ki fejéből az első felvonás pergő, zajos, me-
diterrán-vásári zűrzavaros jeleneteit.  

A második felvonásban a színpad legelejére is kerül egy magas építkezési áll-
vány. Ezen és ekörül zajlik például az egyiptomi szín, és a tengeri utazás szín, vég-
telen sok lehetőséget nyújtva akrobatikus, nyaktörő jelenetekre, ötletek bőséges 
kiaknázására. 

Solveig norvégmintás pulóverben énekli a híres Grieg szerzeményt, majd visz-
szavonul a dobfelszereléséhez, amit időnként úgy húz-von dobogóstól maga után, 
mint Brecht Kurázsi mamája a szekerét. Itt-ott más utalásokat is felfedezhetünk, pl. 
Dovre apó Rod Stewartra hasonlít, bőrszerkós rockzenész. Bármennyi is a mára 
kacsintgatás, a jelzésszerű utalás a norvég ajándéktárgyakra (troll, zászló, jávor-
szarvas, karácsonyi manók), Ibsen katalánul mondott szövege mindvégig a köz-
pontban marad (s norvég és angol nyelvre fordítva olvasható két kivetítőn is). 

Calixto Bieitos katalán rendező elhíresült provokáló, nyers, meghökkentő rende-
zéseiről. A Peerben sem kíméli meg a nézőket a brutális, naturalista képektől, de a 
szereplőket sem a fizikailag kimerítőre koreografált jelenetektől. Peer Gynt, a bar-
celonai Teatre Romea társulatának katalán nyelvű vendégjátéka, rendezte Calixto 
Bieitos) 
 
Kísértetek és... 
 
A nemzetközi Ibsen Fesztiválokon a felkapott Nóra, Hedda és Peer darabok mellett 
voltak egyéb Ibsen bemutatók és vendégjátékok is. A 2006. évi kínálat különösen 
bőséges volt. A Fesztivál 24 játéknapján közel 100 előadásnak adott helyet öt  
színpadán az oslói Nemzeti Színház. A norvég társulatokon túl 12 vendég együttes 
lépett színpadra: két dán, egy-egy lengyel, svéd, izlandi, kínai, spanyol, japán,  ro-
mán, orosz, amerikai, brazil. A 20 darabból négy volt Hedda Gabler, négy Nóra, 
három Peer Gynt, két Kis Eyolf s egy-egy Kísértetek, A tenger asszonya, John 
Gabriel Borkman, Ha mi, holtak, feltámadunk, Solness építőmester, Brand, Vadka-
csa előadás került színre. 
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se, az, ahogyan kibújik Aase anyó művelúr jelmezéből, hátrahagyva a karosszék-
ben a megráncosodott, kiüresedett jelmez-anyót. Hasonlóan fergeteges egyéni 
bravúr Peer és a Gomböntő szópárbaja, dialógusuk két szólamra, ahol Peer egy 
kesztyű-bábú a Gömböntő balján. Nem kis teljesítmény egy egészen fiatal szí-
nészsuhanctól. Kissé elnagyolt lett viszont a mindig hálás szerepeket és jó színpa-
di hatást kínáló Dovre jelenet, de sikert arattak más, rapos, énekes jelenettel, vásá-
ri ripacskodással. Ez már a második olyan kamara-Peer előadás (az első 1998-ból, 
egy olasz társulattal), ahol bebizonyosodott, hogy nemcsak a piramisok tövében 
(egyiptomi-norvég koprodukció, 2006) vagy a Gålå tó partján játszódó Peer elő-
adások  (2006 október elején vendégszerepeltek  a New York-i Central Parkban) 
nyújthatnak maradandó Ibsen-inspirálta színházi élményt. 
(Gynt,  a Betty Nansen Színház vendégjátéka, rendezte  Mogens Pedersen és Kitte 
Wagner) 
 
Izlandi Peer 
 
Az izlandiak kisszínpadi Peer előadásán közel sem derült annyit a közönség, mint 
a dánokén. A jelenetek többsége egy kórház/elfekvő/öregotthon/műtő-féle szobá-
ban játszódott. A hideg fények, az elkoszolódott színek, a lefojtott hangok s indu-
latok különösen letargikus hangulatot árasztottak. Minden jelenet lehangolóra, 
végletesre lett szabva. Durvák az arcvonások, darabos a mozgás, tépett a jelmez. 
A rendező ügyesen válogatta színészeit. Sminknélküli öreg arcok, ráncos hájlebe-
nyek, megereszkedett tokák kendőzetlen mutogatása speciálisan izlandi körülmé-
nyekre igazítva: például Aase anyó egy halfeldolgozó üzem hűtőtárolójában dol-
gozik, a konferencia jelenet pedig egy csupasz férfiakkal teli szaunában játszódik. 
Ez a Peer nem az a hazudozó, kópéskodó mesehős, akit szívesen lát bármely kor 
bármilyen ízlésű közönsége. Itt a ma kegyetlen, individualista, kiüresedett valósá-
ga jelenik meg a maga nyersességében, brutális naturalizmusában. Aase anyó ha-
lálba kocsikázása sem a Peer-hajszolta, rénszarvasvonta ezüstszánon folyik a me-
sebeli norvég havasok felett, hanem a boncasztal hidegfényű fémasztalán. Ezen 
feküdt a halott Peer a nyitójelenetben, itt kapott haladékot a gomböntő/
boncmestertől, hogy bizonyíthassa emberségét, jóravalóságát.  

A naturalista színjátszás mintapéldája. Nyílt színen trancsíroznak halat, 
Peer egy hullából boncolja ki azt a bizonyos hagymát, amiben a dolgok eredetét/
magvát keresi majd. Solveig, szerelmét bizonyítandó, tenyerében saját véres, do-
bogó szívével járul a végleg visszatért Peer elé. Majd a menyasszonyi ruhába öl-
töztetett halott Solveig is a fent említett műtő/boncasztalra kerül, amit aztán füg-
gőlegesen a falra akasztanak, mintegy a déli országokban szokásos felöltöztetett, 
bekeretezett Madonnát. (Peer Gynt –Pétur Gautur- a  Thjodleikhúsid, Reykjavik 
(Izlandi Nemzeti Színház) vendégjátéka, rendezte Baltasar Kormákur) 
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nek!” (402) 
     Méhike, ügyes madárka szállott máris fürge szárnyon mézillatú Metsolába, tálto-
si Tapiolába. Virágrul-virágra röppent, nyelvével nedut nyalintva kelyhébol kilenc 
virágnak, száz fajtájú fu fejérül. Jött dönögve-döngicsélve, kerëngve, köröket írva, 
mindën szárnyán mézteherrel, tollai telítve írral. (414) 
     Akkor Lemminkäinen anyja vëtte azt a jó kenocsöt, betegét bekenëgette, orvo-
solgatta szülöttit, de nëm ért el sëmmit avval: száját nëm bírhatta szóra. (420) 
     Mondta akkor méhikének: „Méhike, aranymadárka, mostan más irányba indulj: 
kilenc tengërën kërësztül szállj az ópërënciás szigetre, mézet izzadó mezokre, ta-
nyájára Tuuri úrnak, Palvoinen palotájába! Mézlelohely az, de milyen! Ott találsz 
igazi írat, erekre való kenocsöt, alkalmatost tört tagokra. Hozz abból a jó kenocsbül, 
szëdëgess a drága szërbül; sebeire hadd kötözzem, beteg testire borítsam.” (436) 
     Most a méhe, gyors legényke, újra útrakelt rëpülve kilenc tengërën kërësztül, sot 
talán tízën kërësztül. Szállt egész nap, szálla másnap, harmadikat is haladta; nëm 
telepëdëtt lë nádra, nëm pihent piciny levélën: szállt a tengëri szigetre, mézzel har-
matos mezokre, habzó sello hajlatába, szent folyamnak forgójába. (448) 
     Ott pörgették azt a mézet, ott kevertek jó kenocsöt icipici ibrikëkben, sok csinos 
cserépcsuporban, hüvelykre ragaszthatókban, ujj hëgyére húzhatókban. (454) 
     Méhe, könnyu kis legényke kenocsöt kapott ëlëget, s csak kevés idocske múlott, 
pillanatnyi-përcenetnyi, máris jodögélt lihëgve, dérrel-durral döngicsélve, kilenc 
korsóval ölében, hátán még hetet cipelve, mindënik tele kenoccsel, suru zsírokkal 
tetézve. (464) 
     Akkor Lemminkäinen anyja kente azt a jó kenocsöt, kenocseibol kilencet, nyom-
va még utána nyolcat. De nëm ért el sëmmit avval, bizony, sëmmit sëm segítëtt. 
(470) 
     Akkor száját szóra nyitva, maga mondta, fölfelelte: „Méhike, egek madara, in-
dulj immár harmadízben, szállj az Ég emeletére, kilencedik ég fölébe! Ott lelsz édës 
márcra-mézre, ëlëgendo édësségre; Istenünk igéz olyannal, Ég Ura varázsol véle, 
gyermëkeit gyógyítgatva súlyos sérüléseikbül. Mártsad szárnyad édës márcba, tolla-
idat tiszta mézbe; szállíts szárnyaidon márcot, mézzel terhelvén ruháid, betegnek 
borogatásul, írul sérültnek sebére.” (488) 
     Méhike, aranymadárka tudakolta, kérdve tole: „Hát oda hogyan rëpüljek, gyá-
moltalan, gyönge gyermëk?” (492) 
     „Könnyu lësz odajutásod, finom fölkapaszkodásod: hold alattad, nap fölötted, 
mënnybolt csillagai mellett. Ëgy napot rëpülsz, emelkëdsz holdvilágnak homlokára, 
másnapon tovább törekszël, föl a Göncöl gallérjára, harmadik nap hágsz magasra, 
hétcsillagnak halmaira; onnan már az út arasznyi, ëgy picurka-përcenetnyi 
Terëmtonek trónusáig, igaz Isten udvaráig.” (506) 
     Méhe fölröppent a földrül, mézmadár a zsombikosbul; szorgalmasan szálldogál-
va, zsënge szárnyon zöngicsélve hamar túljutott a holdon, napkorongot mëgkerülte; 
Göncöl gallérjára szállva, Hétcsillag fölébe hágva Isten pincéjét elérte, Terëmtonek 
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tárolóit. Kenetëket ott kevernek, zsíradékokat surítve csillogó ezustcsuporban, szá-
mos színarany köcsögben. Mézet foznek ott középën, olvasztott vajat baloldalt, 
észak táján édës márcot, déli oldalon olajat. (524) 
     Méhike, egek madara, kapott méretlenül márcot, mézet këllo mennyiségben. 
Csak keveset këlle várni, máris mëgjött döngicsélve, kerëngve, köröket írva, hasán 
száz szarudobozzal, szárnyain ezër edénnyel: ebben méz, varázsvíz abban, jóféle 
kenocs amabban. (534) 
     Akkor Lemminkäinen anyja szájába szëdëtt belolük, kenocseit kóstolgatva 
jóízueknek találta. „Ezëk már igazi írak, valódi varázskenocsök! Isten gyógyított 
ilyekkel, övéi sebére öntve.” (542) 
     Mindjárt mëgkente a holtat, az ájultat ápolgatta, csontja csonkjait bekente, tagjai 
töréshelyeit. Fëlül kente, majd alulról, ëgyszër könnyedén középütt, majd a száját 
szóra nyitva, így fordult halott fiához: „Kelj föl fektëdbol fiacskám, 
szëndërgésëdbol, szülöttem, térj vissza halál honábul, búbánat birodalmábul!” (554) 
     Fölkelt fektébol a férfi, ájult álmából neszüdve. Száját szóra is nyitotta, maga 
mondta, fölfelelte: „Én aztán sokat aludtam, hétalvó, soká hevertem! Igën elnyo-
mott az álom, egészen belébutultam!” (562)  
     Akkor Lemminkäinen anyja válaszolt neki viszontag:  „Alunnál bizony örökre, 
mëg nëm érve ébredésëd, nyomorult anyád ha nincsen, ha szëgény szüléd nëm 
ébreszt. (568) 
     „Mondd el most, szëgény szülöttem, hadd halljam saját fülemmel, mint 
mënesztëttek Manába, ki tëtt Tuonela tavába?” (572) 
     Monda léha Lemminkäinen, szüloanyjának felelte: „Csurgósipkás csordapásztor, 
untamolai vakondok: az mënesztëtt el Ma-nába, az taszajtott Tuonelába. Vipërát 
emelt a vízbül, mérges kígyót a mocsárbul, mëgölte szëgény szülötted. Addig nëm 
terjedt tudásom: bürökmérëg bájolásig, vakcsore való varázsig.” (584) 
     Monda Lemminkäinen anyja: „Ó, bolondoknak bolondja! Azzal kérkëdtél kevé-
lyen, hogy a lappokat lëdallod, s nëm bírsz mérgivel büröknek, vakcsobül való va-
rázzsal? Vakcso vízben jött világra, kígyóhúr habokba hulla velejébül vízityúknak, 
tavi fëcskének fejébül; Syöjätärnek szája köpte, lúdvérc vízre löttyentëtte, hullám 
hosszúra sodorta, nap pácolta porhanyóra; szello volt a ringatója, víz lehellete 
löködte, hullám hajtotta a partra, vihar szárazra vetëtte.” (602) 
     Akkor Lemminkäinen anyja gyermëkét kigyógyította, teljességgel helyrehozta, 
azelottvaló alakra, de még kissé délcëgebbre, erosebbre, mint elobbed. Tudakolta 
tole végül, van-ë még valami híja? (610) 
     Monda léha Lemminkäinen: „Ajaj, híjom hogyne vóna: odavinne szívem vágya, 
lëlkëm mindën óhajtása: Észak édës lányaihoz, fonatos fejük díszéhëz. Penészës 
fülu anyósom lányát tolem mëgtagadta: hogy a récét këll lëlonöm, hazahurcolnom a 
hattyút Tuonela sötét tavárul, szent folyó zuhatagábul.” (622) 
     Monda Lemminkäinen anyja, felelve fia szavára: „Hagyd a hattyúdat magára, 
hadd rostokoljon a réce fekete halálfolyóban, zubogó zuhatagokban! Inkább indulj 
most hazádba avval a szëgény anyáddal! Jószërëncsédnek örülhetsz, Isten áldó ir-
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kalmatossága több formában, helyzetben is játékba hozható, a xilofonütőkkel Rank 
doktor nem csak a tarantella táncot kíséri, hanem Chaplin klasszikus balettcipő je-
lenetét is utánozza, majd nyílvesszőnek használja, végül Nóra ezekkel tűzi fel a 
kontyát. S ugyanígy a mozdulatoknak, a színészi mesterség szinte minden megta-
nulható, elsajátítható fogásának jelentősége van. A színészek tudásuk legjavát 
nyújtják, s ebben a szűk kamara-térben is olyan mélységekbe ragadják le a nézőket, 
ahonnan majdnem nincs visszaút. Szinte lehetetlen kilépnünk a Nóra-szoba, a Ba-
baház fogságából. Ki-ki elbűvölten ül a maga nézőtéri vallatószékében (nem túlsá-
gosan kényelmes, szűk és kemény alkalmatosság a Nemzeti Színház legfelső eme-
leti „díszletfestő termében”), és nem akaródzik egyikünknek sem elkísérni Nórát a 
hideg, havas, „bizonytalan" útra. Nem is kell, a darab szokatlan fordulattal végző-
dik. Nóra bezárkózik a babaházba, a férj végleg kiszorul ebből az otthonból, eldob-
ja a kulcsait – sötétség. (Nem tudhatjuk, de sejteni lehet, hogy Torvald hagyja el a 
házat.) 

A némafilmes jelenetek pantomimszerű, stroboszkópos fénnyel segített „
képsorai” igen összehangolt játékot kívántak a szereplőktől. S ebbe az összetett, 
komplikált játékba időnként becsúszott egy kis ritmushiba. Félbeszakadtak a meg-
kezdett mozdulatok, vagy üresjáratra jutott még szöveg. Nagy valószínűséggel az 
oslói szűkre szabott színtér a mozdulataikkal együtt a hozzájuk kapcsolt szövegek 
idejét is korlátozta. 
(Nóra, a St.Pétervár-i Bjelij Színház vendégjátéka, rendezte Mikhail Bytsjkov) 
 
Három a Peer 
 
A 2006-os Fesztiválon három méretben láttunk Peer Gynt előadást. A nagyszínpa-
don a spanyolokét, a kisszínpadon az izlandiakét, a zsebszínházban a dánokét. Va-
lamiképp lehetetlennek is látszik így egy kalap alatt szólni róluk. Nem csak a szín-
padméretbeli különbségek miatt, hanem mert merőben más elképzelések valósultak 
meg az előadásokban. Annyi közös volt talán bennük, hogy egyik sem klasszikus, 
hagyományos színrevitele Ibsen verses drámájának. 
 
Dán Peer 
 
A dán Betty Nansen társulat öt fiatalembere mintha iskolásoknak vagy egy konfe-
rencia résztvevőinek akarná röviden elmeséli ezt a rém összetett, bonyolult mesét. 
Egyikőjük karikatúra rajzsorozattal, mintegy vásári kikiáltóként ismerteti a cselek-
ményt,  majd kronologikus sorrendben, de csak a legfontosabbnak tartott jelenetek-
ből mutatnak be néhányat látvánnyal s rafinált kellékkel, eszközzel. Sokkoló, be-
avató színház, de mégsem molesztálják túlzottan a nézőket. Látványos jeleneteik-
ben szerepel: rap-musical!, vásári komédia, diákszínjáték, kvázi-zsonglőrködés, 
stand-up komikum, báb és marionett játék. A leghatásosabb talán Peer megszületé-
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tesek tudhattuk meg. Laikusként 
kiemelném az ajándékokkal ha-
zatért Nóra Helmerrel évődő 
jelvoltak, azt a szakírók kritikái-
ból enetének lezárásául szolgáló 
" f e l h ú z h a t ó  ze n ed ob o z -
b a l e r i n a "  t á n c o t ,  a 
"tekergőkígyó" Krogstad táncot, 
a korábban már említett 
"kardtáncot", és a Rank-Nóra 
kettőst, amiben a doktor nyílt 
színvallását egy hosszú, vörös 
sál körül forgó finom, lírai, ra-
vaszul koreografált tánckettős 
helyettesíti.  
Nóra búcsújelenete, kétség-
beesett menekülhetnék-tánca és 
Helmer hódítani, megtartani, 
láncon tartani akaró héja-násza 
jól tükrözi a két ember elszánt-
ságát. Végül Nóra leveszi nya-

kából a jegyesláncot, s leveszi homlokáról a piros pöttyöt. 
(A babaház, Damini House of Culture vendégjátéka, rendezte Morten Krogh) 
 
A nüanszok Nórája 
 
A szentpétervári Belij Színház 2003-ban mutatta be a Nórát. Még abban az évben 
három Arany-maszk díjat nyertek, majd 2004-ben Közönségdíjat. Ez az előadás 
Nóra belső monológjára épül. Nóra a szobájában, s annak is egy madárkalitkára 
emlékeztető kuckójában (csak nem Strindberg Júlia kisasszonyára utalandó?) ku-
porog, onnan figyeli, lesi, kommentálja a mindenki által jól ismert ibseni esemény-
sort. Egy tisztességes előadáshoz ez az ötlet (nézőpont) is elég lenne. De a 
péterváriak még mással is kísérleteznek. Megpróbálják a darabot hollywoodi, 
melodramatikus némafilmes stílussal is fűszerezni. A realista jelenetek az egyik 
pillanatról a másikra átváltanak nagy ívű gesztikulációkkal, túljátszásokkal, teátrá-
lis fogásokkal tűzdelt, negédes jelenetekbe. Dalra fakadnak, tónust váltanak, új 
színpadi megvilágítást kapnak. Ez utóbbi például úgy nagyítja fel, s vetíti ki a hát-
só falra Helmer figuráját, hogy úgy tűnik, mintha Drakula-Lugossy tartaná karjai-
ban Nórát. A háttérben egész idő alatt ott szól a némafilmek elengedhetetlen „
konferansziéja", a zongora. 

Minden apró részletnek, kelléknek fontos szerepe van. A babaház/kalitka ülőal-
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galmának, mert valóban mëgsegítëtt: a halálbul visszahíva, Tuonela sötét tavábul, 
Manala mocsaraibul. Én magamban mit sëm érëk, gyarló embëri erommel, Isten 
irgalma ha nincsen, Terëmto nëm támogatna.” (640) 
     Most hát léha Lemminkäinen elindult haza, honába, véle édës asszonyanyja, 
szerelmetës szép szüloje. (644) 
     Ezzel Kaukót elbocsátom, vetëm léha Lemminkäinent más végére verseimnek. 
Fordítok dalom folyásán, erëgetëm más medërbe, elindítom új utakra. (650) 
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