
 
Mily heves fény ez! 
Szent vagy eretnek?  
Vetíti Kéthly Anna sorsát. 
S ezek a Rembrandt-sziluettek? 
Jön sorban a gyülekezet,  
melyet a hercegérsek védett 
ezer fáklyával a sötétben. 
 
 
 
A bíboros, Mózesként, ketté- 
választhatja-e ezt a vizet? 
  
Ó, mély folyam,  
most éjfél órája lobog,  
s háborút tükrözöl habodban,  
törökre német, majd orosz,  
a látóhatár így szűkül:  
magyarok futnak a hazából,  
egyként gróf és kopottruhás.  
Kik e csillagos katonák?  
S meddig akarnak még maradni? 
                                             (Norvégból) 
  

NILS LINDSTRÖM  
 

Magyarországhoz  
(Till Ungern) 
  
Nincs győzelem, 
mondják a bölcsek. 
  
Az idő múlásában 
csak a viszály örök. 
  
De van egy fajtája  
a szükségszerűségnek ma és itt:  
  
 
 
 

2032                                                Észak hírnökei 

 
Kovács katáng Ferenc 
 

Oslói Ibsen Fesztivál, 2006 
 
A TIZEDIK  
 
1990-ben az oslói Nemzeti Színház akkori igazgató főrendezője, Stein Winge kez-
deményezésére indult el az immáron 10. alkalommal megtartott oslói Nemzetközi 
Ibsen Fesztivál. Az első három alkalommal évente került megrendezésre, azóta 
kétévente. Az egyre nagyobb anyagi gondokkal birkózó rendezvénysorozatra, fő-
leg az előre tervezhetőség hiánya miatt, nem mindig a legérdekesebb, legjelentő-
sebb külföldi darabok jöttek el a nemzetközi porondokról Norvégiába. Sokan csak 
a 2006-os jubileumi Ibsen évtől, a drámaíró halálának 100. évfordulójára koncent-
rált anyagi támogatásoktól várták a fordulatot, azt, hogy újra a legátütőbb, legje-
lentősebb darabokat láthassák a norvég főváros első színházában. Mégis már a 
2004-es programban nemcsak a külföldi bemutatók száma nőtt duplájára a koráb-
biakhoz képest, hanem sikerült a részvételre megnyerni Európa vezető színházait 
(pl. Schaubühne, Berlin; Schauspielhaus, Frankfurt; Théatre National de 

Strasbourg), illetve legmarkánsabb rendezőit, mint pl. Stephane Braunschweiget, 
Sebastian Hartmannt, Stephan Kimminget, Thomas Ostermeiert, Zsámbéki Gá-
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bort. Mint a legutóbbi fesztiválok mindegyike, úgy 2004-es és a 2006-os is egy-
egy téma vagy dráma köré szerveződött. 2004-ben a Nóra-jelenségre, -rejtélyre, 
2006-ban Hedda Gabler ármánykodásaira kaptunk alternatív válaszokat. 
 
HEDDA VARIÁCIÓK 
 
Ibsennek ez az utolsó, külföldön írott műve. 1890 karácsonya előtt készült el vele 
Münchenben. Érthetetlen, titokzatos, felháborító, elfogadhatatlan; volt a közön-
ség és a kritikusok azonnali, spontán ítélete. 

A Hedda Gabler a véletlenek drámája. Véletlen, hogy elvész Løvborg kézirata. 
Véletlen, hogy Tesman találja meg. És vajon véletlen, hogy a kapatos férfiak a 
rosszhírű házban kötnek ki? Helge Rønning professzor, irodalomtörténész Ibsen-
ről szóló könyvében (Den umulige frihet, 2006 Oslo - A lehetetlen szabadság-) 
azt fejtegeti, hogy a Hedda Gabler című drámában a sors irányította sorozatos 
véletlenek s a részletes színleírások a korabeli krimik technikáját tükrözik. Egy 
másik tanulmányban azt olvashatjuk, hogy a filmes világban oly népszerűvé vált 
femme fatale figura előképe jelenik meg Ibsen e darabjában (Audun Engelstad 
bevezető tanulmánya a Hedda Gabler új kiadásához). 

Hedda Gabler sokkal markánsabb, erőteljesebb ibseni hős, mint Nóra. Mintha 
férfi lenne, nőisége másodlagossá válik cselekedetei mögött. Sajátos ideológiája 
szerint az élet elviselhetetlensége miatt a legnagyobb tett „az élet terített asztalá-
tól való felállás”. És nem is akárhogyan! Méltósággal, elegánsan, a legváratla-
nabb pillanatban, lehetőleg mindenkit megbotránkoztatva. Eleinte ebben a tettben 
csak gyönyörködni szeretne, s ez elég lenne „megváltásához"; ezért ruházza át a „
lehetőséget" hajdani szerelmére, Ejlert Løvborgra, aki viszont méltatlan és szé-
gyen  
teljes halálával (ágyékon lövi magát a Heddától kapott pisztollyal) készíti elő az 
utat Hedda öngyilkossága felé.  

Ibsen maga nyilatkozta, hogy azért választotta címül Hedda leánykori nevét, 
mert ezzel is hangsúlyozni akarta Hedda személyiségét, aki inkább az apja fia-
lánya (fegyverforgató, kemény és férfias), mint Tesman felesége (a háztartás, a 
családi fészek őrzője). 

Hedda Gabler minden körülmények között meg akarja tartani függetlenségét. 
Saját ura, parancsolója, életútja meghatározója akar lenni. Életművész különö-
sebb célok, tervek, elképzelések nélkül. Az alkotási igény és készség hiányában a 
pusztítást választja. A cinikus, hidegvérű rombolást. S mikor a darab végén Brack 
zsarolása függetlenségét veszélyezteti, a számára elképzelhető egyetlen utat vá-
lasztja, az öngyilkosságot. „Ilyet nem tesz az ember” –jegyzi meg Brack a záróje-
lenetben. 

Hedda mindenki és mindenek feletti uralkodásra született, amint eléri vágyát, 
megundorodik attól, ami/aki felett hatalmat szerzett. Magányos, gyökértelen.  
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HARALD SVERDRUP 

Tükörképek a Dunán  
(Speilbilder i Donau) 
  
Ó, mély folyam, mely az országot 
végigfutod,  
forrásaid megint fényre kerülnek,  
letisztul most újból habod. 
Kinek az arcát mutatja az idő? 
Mi lobog fel a képeidben? 
Ki a szent és ki az eretnek? 
Tovasodródó vizeidben 
ma milyen árnyak tükröződnek? 
  
Elsőül Dzsingisz kán tűnik fel. 
Aztán a török hold ragyogása. 
Aztán a császár. S német hordák 
s háború lángol kékségedben. 
Zsidó, cigány, magyar hull beléd,  
s föl-fölvetődik halott testük.  
Folyó, te Dávid-csillag-rejtő,  
ki vette át a kaszárnyákat? 
Orosz a válasz, amit hallunk? 
  
Nézd gólyáid őszi vándorútját,  
nézd a szőlőprést, a gróf malmát,  
amott a régi vár profilját. 
Nézd a nyomor sötét csapatát! 
S tükrözöd Budapestet is. 
Egyazon gyász sújt ma mindenkit,  
mind grófot, mind kopottruhást.  
Kik ezek a csillagos katonák? 
Vendégeid tán, dunai város? 
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Siratóének 
  
Fekete sírás didereg bennem 
      fekete jaj minden estem 
fekete átok kavarog bennem 
      rázza tehetetlen testem  – –  
  
Fekete selymek lobognak bennem 
      temetnek lobognak 
fekete dobok zuhognak bennem 
      temetnek dübögnek  
  
zuhogják 
iszonyatát 
a dadogó kínnak 
jajrögeit 
a gyötrelmes toroknak – – 
  
Akasztófák s fejfák között 
tegnapokból a holnapokba 
      így lépek át  
így élesül szigorú tőrré 
két szemem közt mely zöld pokol már 
      homlokomon a ránc  
  
ennyi halál 
ennyi halál 
vér virágzik a holtakon 
vér virágzik a számon is 
halottaimba harapok 
mint a megsült Dózsába a parasztok 
      és áldozom 
      megáldozom 
húsukkal és vérükkel és 
      gondolataikkal – –  
  

Lauffen am Neckar, 1958. június 17. (Nagy Imre kivégzésekor) 

  

2030                                             Észak hírnökei 

Ellentmondásokkal teli. Ibsen kiszabadítja Nórát a család fogságából, szabadon 
bocsátja, aztán a Heddában feltárja, milyen veszélyes is tud lenni ez az önmegva-
lósító függetlenség, s a botránytól, a megbélyegzettségtől való félelem.   

Ibsen hívja fel a figyelmet egyik levelében arra, hogy Hedda személyisége va-
lahol a legmélyebb rétegekben poétikus. Megéri tehát türelemmel, kitartással, kri-
tikus érzékenységgel közelíteni e nőalakhoz. Csak sejteni lehet, hogy Hedda 
Ejlerthez való korábbi kapcsolata mély és érzelemgazdag lehetett (a sok-sok ed-
dig látott Hedda darab között ezen a fesztiválon találtam először erre konkrét uta-
lást, mégpedig a oslói Nemzeti Színház bemutatóján, Hedda két könnyekkel küsz-
ködő jelenetében). Hedda büszkesége, önmagának állított korlátai, na és a kor 
nőkkel szembeni elvárásai akadályozták, hogy érzelmei utat találjanak Ejlerthez. 
Csak a pisztoly boronálhatta őket össze – a halálban. 

Ez Ibsen utolsó drámája, ami egy színen, csak belső térben játszódik. Ugyanak-
kor a legtöbb tragikus fordulatot eredményező esemény a házon kívül történik. E 
szűkre szabott térben különösen hangsúlyos Hedda bezártsága. Ibsen önmagához 
képest is sok szerzői utasítása erősen megköti a rendezők s a szerepformálók ke-
zét. S a nézőt a lelkekben, gondolatokban zajló történések kifürkészésére, megfej-
tésére készteti.  

Halvdan Koht, egy korai Ibsen biográfia szerzője (1928-29) azt írta, hogy Ib-
sen magáról formázta Hedda Gabler személyiségét. Ingmar Bergman pedig, a 
stockholmi Dramaten Színház Hedda bemutatójával kapcsolatban (1967) azt nyi-
latkozta, hogy a mű színrevitele közben egyre inkább meggyőződésévé vált, hogy 
Ibsen ott van minden apró részlet, mozdulat, s még Hedda álarca mögött is. 
 
A szupermodell Hedda 
 
Korosztályunkból ki ne emlékezne arra, hogy esténként hogyan villódzott hara-
gos-zölden a rádió varázsszeme a szülői otthonban. Elbűvölten bámultuk, fantázi-
ánk e kis kukucskálón keresztül benépesítette a rádió-színpadot a műsorok apró 
kis szereplőivel; hír- és mesemondókkal, szappanoperák, rádiójátékok képzele-
tünk jelmezeibe öltöztetett színészeivel. A varázsszem északi fény villódzása is-
meretlen tájakat, mesés világokat, történelmi tablókat vetített fel a szemközti szo-
bafalra, s a mennyezetre. Nem tudtuk, de megálmodtuk a közeljövőnk távolbalátó 
TV készülékét,  s a koncertek kivetítő képernyőit. Tekintetünk időről időre a va-
rázsszem örvénylő fogságába veszett, nem volt visszaút. Az oslói Nemzeti Szín-
ház Amfi színpadán felállított  játszótér kísértetiesen hasonlított a fentebb leírtak-
hoz. Az ovális rádió- vagy tévékávát idéző keretbe helyezett színjátszók az első 
pillanatban magukhoz ragadták, s attól kezdve az előadás 60 percén keresztül fog-
ságban tartották a nézők tekintetét. A keskeny, két oldalt ívesen emelkedő színen 
időnként kényelmetlen pozícióban feszengő, szorongó színészek klausztrofóbiája 
átragadt a nézőkre is. Mintha semmi más nem létezne, csak e zárt mikrovilág. A 
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szűk oldalajtókon el- és feltűnt férfiak és nők; mi magunk; Heddák, Løvborgok,  
Tesmanok... 
           Kellékek nélkül, csupán csak pisztollyal, hamutartóval, cigarettásdobozzal, 
öngyújtóval felszerelkezve. Mezitláb vagy tűsarkú cipőben. Füstbe burkolózva, 
félhomályban. A Femme fatal – Hedda, a végzet asszonya. Mint egy korabeli, fe-
kete-fehér hollywoodi film kőszívű, meghódíthatatlan hőse. Mindenek felett álló és 
uralkodó istenség. A női bálvány kordiktálta, 2006-os változata: hosszú lábú, alsó-
neműt titkoló, testhez tapadó ruhájú, lefésült apródfrizurás, jéghideg arcú, üveges 
tekintetű szupermodell, kirakati bábú. Pózokba merevedő, kimért mozdulatú, part-
nerei replikáira ritkán vagy egyáltalán nem reagáló. Vonzó-taszító, vérforraló-
fagyasztó, buzdító-lankasztó. Ördögi.  

A lecsupaszított, megkurtított szöveg nagyon mai, beszélhető színpadi nyelv, s 
nem veszi élét az Ibseni üzenetnek. Szikár, kopogós, feszes dialógusok. Jól kitar-
tott, ütemezett csendek. Hedda személyiségében észak fagyos ridegsége, kimértsé-
ge, távolságtartása koncentrálódik. 

Ibsen darabokban ritkán hallani,  de a jelenetek között vagy alatt felcsendül egy-
egy filmzene-szerű, magas regisztereken megszólaló diszharmonikus zongorafu-
tam, már-már klimpírozás. Jól, sőt, nagyon jól hat. Ha már észrevettük, mert kibil-
lentünk a szövegre koncentrálásból, akkor rezignáltan konstatáljuk is, hogy határo-
zottan illik a darabhoz és a lelkiállapotunkhoz is. 

Hedda a ”rövidre vágott” darab során kétszer öltözik át. Három különböző jele-
net,  három különböző színű (piros, fehér, kék-a norvég nemzeti lobogó színei), 
térdig érő, testhez tapadó selyemdzsörzé ruha. Ezt a Heddát nem lehet nem észre-
venni. Olyan jelenséggel, személyiséggel állunk szemben, aki minden porcikájával 
üzen: hódít, sarcol, eloroz, birtokol, szemétre vet, megaláz – mígnem maga is po-
kolra száll. 

A Løvborggal való két párosjelenetben is bepárásodik a tekintete, már-már ellá-
gyulnak az arcvonásai. A kisszínpad lehetőséget nyújt e tévés-filmes sajátosság, a 
szuperközeli hatások kiélvezésére. Ez belefér a darab szinte hollywoodi 
melodramatikus stílusába, a végzet asszonyáról alkotott évszázados sematikus kép-
be. Ugyan a mű itt is tragédiával, Hedda öngyilkosságával végződik, de ki veszi 
ezt komolyan? A néző legbenső gondolatvilágában a Heddák tovább élnek, hódíta-
nak, sanyargatnak, uralkodnak mindenek felett.  (Hedda Gabler, az oslói Nemzeti 
Színház bemutatója, rendezte Erik Stubø) 
 
A leszbikus Hedda  
 
Volt, és lesz is olyan rendező, aki minden áron újat, mást, meghökkentőt akar a 
már ismert, erezszer eljátszott darabokból kicsiholni. Ez rendben is volna, kísérle-
tek mentén halad a világ. S a feledés homálya borul az elvetélt próbálkozásokra. 
Alighanem ez utóbbi sorsára jut a dán Betty Nansen társulat Hedda adaptációja is. 
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Enyémnek vallottam a forradalmat, 
s legtöbbünk együtt járt velem. 
  
Az újságot most más írja. A fegyvert 
elrejtettem.  De éj és napon át 
kínban csodálom, ahogy ellenáll  
ez a kis ország, ez a megvert. 
  
Napok születnek megfúló napokra. 
Magamat marva mérem én az udvart 
a konyhától a füstölgő ganéig, 
s szétpattog a jég a lábam alatt darabokra. 
  
Ménfőcsanak, 1956. november 20. 
  
  
Menekülés 
  
Egy ároknál megállt kísérőm, 
s fojtottan súgta: „Ez itt a határ... 
segítse Jézus!” – Kezem megragadta, 
s csendesen ment is vissza már. 
  
Háromnegyed kettő volt. Fénylett 
a mutató, az óra zümmögött. 
A hűvös köd derengve rettent egybe 
imbolygó vállai mögött. 
  
Magam maradtam.  Átugortam. 
A dobbanástól visszhangzott a táj, 
s lihegve vártam, fuldokolva... higgyem, 
hogy mögöttem van minden borzadály? 
  
S mert rágondoltam: mint az ostor 
az állatot, a szörnyű félelem 
úgy végigvert, hogy futottam, rohantam! 
S a Szabadság már ott futott velem... 
  
Niška-Banja, Jugoszlávia, 1957. február 28. 
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zéssel töltött el, hogy mintegy csekély viszonzásául annak a Norvégiának, amely az 
Écskán 1957. július 5-én kiválogatott további kilenc egyetemista társammal együtt 
menedéket adott nekem, és lehetőséget arra, hogy egyetemi tanulmányaimat itt befe-
jezzem, állampolgárává fogadott, egyetemi álláshoz juttatott, jólétét megosztotta ve-
lem, emberi jogaim a legmesszebbmenőkig biztosította, hozzájárultam irodalma, szel-
lemi értékei magyarországi megismertetéséhez. De még magánéletemben is nagymér-
tékben magyar maradhattam, itt alapított családommal, magyarul is beszélő fiunkkal-
lányunkkal.  
Végső soron tehát mindazt, ami velem az utóbbi fél évszázadban történt, ahogyan 
életem alakult, ahogyan élek, mind 1956 októberének köszönhetem: eszméinek, szel-
lemének, a vele kapcsolatos élményeknek. S (áttételesen) még a nagyvilágra is 1956 
nyitotta a kaput, ha (egyfajta újkori Jónásként) kezdetben ellenkeztem is az ellen, 
hogy az általa kinyitott kapuk lehetőségével éljek, és szülőhazám határán át- és kilép-
jek, kimeneküljek. 1956 lett tehát a sorsom, 1956 lett az elém kitárult kapu, 1956 által 
jutottam olyan helyzetbe, olyan tevékenységhez, ami paradox módon azt is lehetővé 
tette, hogy a külvilágba kiszakadva, idegen földön is szülőhazámhoz kötődhessek. 
1956 a sorsom! 
A forradalom lázas napjaiban természetesen nem maradt sem időm, sem erőm arra, 
hogy a lapszerkesztés, újságcikkek és kiáltványok fogalmazása mellett verseket is 
írjak. 1956 novemberének közepén érkeztem vissza szülőfalum viszonylagos csendjé-
be és nyugalmába; és a tétlenségbe. Ekkor szinte nyomban újból írni kezdtem.  
Az ’56-os tematika azonban jelen maradt az elkövetkező évtizedek verseiben is, s 
várhatólag időről időre felszínre vetődik majd hátralevő éveim verseiben is. A skandi-
náv (norvég, dán és svéd) költők 1956-os forradalomhoz kapcsolódó verseit saját ma-
gam gyűjtöttem össze, részben mások figyelmeztetésére. Fordításomban még annak 
idején mind közlésre kerültek nyugati magyar lapokban és antológiákban, elsősorban 
a Nemzetőrben és a Tollas Tibor által szerkesztett Gloria Victis című antológiában. 
Ezek a versfordítások azonban mindmáig is csak szórványosan jutottak be Magyaror-
szágra.  
  

Néhány ’56-os vers és versfordítás: 

Fekete napok 
  
Mikor már ésszerűbbet nem tehettem: 
gyalog és vonatokra kapaszkodva  
a forradalmas fél országon át  
az óvó házba hazamenekedtem. 
  
Újságot szerkesztettem, fegyverem  
csőre töltöttem, jártam sorok élén. 
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A lerövidített, lényegre törően lecsupaszított darab színtere egy, a terem közepén 
álló 15 x 15 méteres, egy méter magas dobogó. A sarkokban 1-1 sarokfotel, mely 
a darab előre haladtával egyre inkább középre, egy alulról megvilágított üveglap 
köré szorul (imígyen szűkül be a darab folyamán is a szereplők élet- és játéktere). 
Geometrikus rend, laboratóriumi tisztaság. Körben, intim testközelben, küzdelem-
re kiéhezve egy képzeletbeli  boksz-aréna körül a bezsúfolt nézősereg. Úgy tíz 
perc játék  után a viszonylag korán ébredők lázasan kutatni kezdtek a bejáratnál 
kapott, hanyagul zsebre vágott  műsorfüzet után. Szinte egyszerre szállt fel az aj-
kakról a néma csodálkozás, JAAAA. A színlapon ugyanis ez olvasható: Tesman = 
Tessa, Thea  Elvsted = Teo. Tehát a férj nőnemű, a nagynéni férfi, a barátnő barát. 
Abban a pillanatban,  hogy Heddánk egy nővel él párkapcsolatban, már mindegy 
is, hogy az univerzumában  körülötte keringő-forgó-bolygó alakok neme Ibsen 
szabta-e, vagy sem. Mostantól kettőjük viszonylatából következik minden más 
kapcsolat, ibseni gondolat. Kulcskérdés tehát, hogy jobb, drámaibb-e ez a furcsa, 
kifordult világ, s jobb mesemondó-e ezen est rendezője, mint maga Henrik Ibsen 
volt. Nem kapkodnám el a választ, s hiába hívom az est kritikusait vagy a darabról 
halkan, suttogva beszélgető, titokban kihallgatott közönséget tanúnak. A választ a 
ránk erőszakolt eljövendő adja majd meg; fennmarad-e az emlékezetben, tovább 
él-e színpadokon, vagy más adaptációkban ez a változat. 

Beszélni és írni jóval hosszabb ideig tudnék erről, mint az eredeti darab hossza. 
A merőben új szituáció ugyanis millió szálon ágazó új gondolatokat indít el ben-
nem. Pedig a lényeg –a napokkal későbbi, de alaposan megszűrt, átgondolt, végle-
gesnek vélt végkövetkeztetés– egy mondatba sűrítve: ez így sem nem több, sem 
nem jobb, mint Ibsen maga, csak kacifántosabb. 

Hedda itt egy inci-finci, rafinált csaj. Zsigerből nő. Az sem biztos, hogy nem 
heteroszexuális. Kócos, pizsamás, álmos fruskából öltözik át (csak egy férfi szá-
mára megfejthetetlen, miként lehet nyílt színpadon úgy alsóneműt és ruhát válta-
ni  –árgus férfiszemekkel körbevéve– hogy az ember mégse lásson semmit) kihí-
vó, hódító, domináns nővé. Partnere az ibseni elképzelést  meghaladóan ”igazi” 
kutató, tudós lény. Az oslói Fesztiválon, a Tessa szerepét megformáló színésznő 
egyéniségéből adódóan férfias öltözete, magára erőltetett mozgása ellenére is in-
kább anyáskodó, mint apáskodó (ettől picit érthetetlen is darabbeli kapcsolatuk). 

A nagynénit játszó nagybácsi a változatosság kedvéért rózsaszín öltönyös, 
mondhatni meleg. Brack más Hedda darabban még soha nem látott  kristálytiszta 
karakter. Minden egyes cselekedetének egyetlen végső célja Hedda megkaparintá-
sa. A mai néző számára ebben a darabváltozatban különösen indokolt Hedda ön-
gyilkossága. Minden más egyebet háttérbe szorít az a szégyen, hogy egy „
férfi” (Brack) letiporja s meg akarja erőszakolni őt. Ez számára feldolgozhatatlan, 
elviselhetetlen. Fejbe lövi magát. (Hedda – erotikus haláltánc, a dán Betty 
Nansen Társulat vendégjátéka, rendezte Peter Langdal) 
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A jégcsapszívű Hedda 
 

Thomas Ostermeier a Schaubühne színház társulatával megszokott vendége az 
Ibsen fesztiváloknak. 2004-ben a Nórával szerepelt Norvégiában. Hedda Gabler 
előadásuk már a berlini bemutatón nagy sikert aratott.  

Ezúttal is remek s a célnak száz százalékig alárendelt díszlet forog a színen. 
Üveg-, fa-, és vaselemek, esőztető berendezés, praktikus, mozgást nem gátló búto-
rok. Miközben beforog egy-egy szín, az egyes jelenetekre berendezett terek között 
is sok a színészi mozgás. Az egyes színterek közötti áthallás, átbeszélés különös 
filmes hatást kelt a nézőben, felpörgeti a cselekményt. A látványt s a dinamikát 
fokozza, hogy színbeforgás közben az eltűnő helyszín videó-képe kivetül a külső 
díszletfalra. Kezdetben nehéz beilleszkednünk e technikai varázslat –a háromdi-
menziós térbe beerőszakolt ”negyedik” dimenzió- látványába, ami számítógépes 
játékokon felnőtt gyermekeinknek semmi gondot nem okozna már. Ha valaki a 
nézőtéren elveszti, vagy fel sem veszi e fonalat, semmiről nem marad le, legfeljebb 
elkönyveli, hogy már megint színpadra erőszakoskodta magát a látvány-média. 

Hedda szürke, hétköznapi, tucatból egy figurából kezd építkezni. Első pillanat-
ban azt hihetnénk, hogy ő a bejárónő, vagy a korábban érkezett barátnő. Előttünk 
kel életre a világ színpadait egy évszázada hódító, számító, jégcsapszívű Hedda 
figurája. Játéka egyre meggyőzőbb, a színpadi jelenléte egyre hangsúlyosabb. Sze-
münk láttára támad fel benne a zsákmányra éhes vad. Űző és űzött egyaránt. Pisz-
tolyával játszik, a padlóvázára céloz, és talál. A cserepeket, az üres patronokat 
egykedvűen szedegeti. A betoppanó Løvborgot gyötri, sanyargatja. A laptopjával, 
tudományos dolgozatával foglalatoskodó férjét levegőnek nézi. A házuk vásárlá-
sát, berendezését intéző Brack bíróval fölényeskedik. Különböző oldalait ismerjük 
meg. Korántsem szimpatikus ez a Hedda, mégis ujja köré csavarja a közönséget. 
Szimpátiánk a jellemgyengék, a hazudozók, a gonoszkodó feltörekvők mellé csa-
pódik. Egyre csak drukkolunk a korábban mégoly jelentéktelennek is, na lám, ösz-
szeszorított fogakkal mire viszi. Bár nehezményezzük, ahogyan Hedda egykori 
barátnőjét lekezelő mozdulattal kisöpri az életéből, de a Heddapártoló cinkosság új 
erőre kap, amint Løvborg férfi létére elsírja magát. Fúj, ítélkezik a néma publikum. 
Gyáva féreg, le vele! Hedda -most már minden mindegy, világvége- kalapáccsal 
veri szét egykori szép-szerelme kincset/könyvet rejtő személyi számítógépét. Már 
mindegy is, hogy az ebben a rendezésben fiatal, fess házibarát, Brack zsarolható, 
hűtlen cinkostárssá alacsonyítja le Heddát. A játszma végén gyilkoló pisztolygolyó 
már a darab első harmadától ott lapult Hedda tenyerében. A cinkos nézősereg egy 
emberként követte idáig a vesztébe rohanó Heddát. De csak idáig, egy lépéssel 
sem tovább. Egy sem akadt, ki (le)fogta volna Hedda kezét. A tömeg meghajolva 
Ibsen zsenije előtt, megadóan elfogadta Thomas Ostermeier rendező szöveghű tol-
mácsolását.    Felállva tapsolta színpadra a tisztességes átlagnál sokkal, de sokkal 
többet nyújtó berlini színtársulatot.  
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Éspedig saját kívánságom szerint, ámbár kezdetben inkább Svájcba, majd Németor-
szágba szerettem volna eljutni, ez azonban nem volt lehetséges, mert előirányzott 
kvótáik közben beteltek. A norvég világ már gimnazista korom óta vonzott, noha per-
sze nem oly módon, mintha már akkor ott kívántam volna letelepedni és ott leélni 
életemet. De Knut Hamsuntól és Sigrid Undsettől mindent elolvastam, amihez csak 
hozzáférhettem magyarul, később Henrik Ibsentől és más norvég íróktól is, és Grieg 
zenéjéből is ismertem valamit, hasonlóképpen Edvard Munch festészetéből. Legizgal-
masabb nem-szépirodalmi olvasmányaim közé tartoztak Fridtjof Nansen és Roald 
Amundsen írásai is, valamint a róluk írt beszámolók. Szellemileg-lelkileg tehát egyál-
talán nem felkészületlenül indultam Norvégiába, mikor erre 1957 júniusának közepén 
váratlanul lehetőséget nyitott a sors: Écskán éltem éppen akkoriban menekültélete-
met, e közép-bánsági színmagyar falu szélére telepített lágerban. Egy forró június 
közepi délben valamiért el kellett hagynom barakkomat, amely némi védelmet nyúj-
tott a tűző nap ellen. Az egyébként néptelennek tűnő tábor közepén egy velem egyko-
rúnak látszó fiatalembert láttam közeledni. Angolul szólított meg, de kérdésemre és 
kérésemre átváltottunk németre, amit sokkalta jobban beszéltem. A kék szemű, szőke, 
mosolygós, rendkívül rokonszenves idegenről kiderült ekkor, hogy Norvégiából érke-
zett le. Ekkor a tudatom felszínére törtek diákkori norvég olvasmányélményeim, amik 
láthatólag nagyon meglepték a látogatót, aki most elmondta, hogy azért jött ide, hogy 
az itt található magyar diákok közül kiválasszon tíz egyetemistát vagy egyetemen to-
vábbtanulni akarót, s azokat – ha érdekli őket ez a lehetőség – magával vigye Norvé-
giába. A lágerekben töltött nyomasztó hónapokkal mögöttem úgy éreztem akkor hir-
telen, mintha egy szebb, emberibb világba kerültem volna már attól is, hogy ezzel a 
norvég diákvezetővel elbeszélgethettem, hajdani könyvélményeimet is felidézve ha-
zájáról. S amikor, beszélgetésünk vége felé, azt kérdezte tőlem, hogy most már a va-
lóságban is lenne-e kedvem megismerni azt a Norvégiát, ami a könyvekből annyira 
megragadott, s lennék-e egyike azoknak, akiket oda magával vinne – nos, akkor nem 
volt egy szemernyi kétség sem bennem, hogy ott, helyben és köszönettel azonnal 
igent mondjak ajánlatára. Fel is írt mindjárt listája élére, ott állva egyre még a tűző 
napon. S én meg voltam győződve arról, s az azóta eltelt időben még erősebb lett ez a 
meggyőződésem, hogy a sors választása és jutalma volt ez a találkozás és lehetőség, s 
hogy ez volt a legjobb és legszerencsésebb, ami velem történhetett. Ma már gondolni 
sem merek arra, hogy esetleg miként alakult volna további életem, ha akkor nem ta-
lálkozom össze ezzel a norvég egyetemistával, ha nem szólított volna meg engem ott, 
az écskai menekülttábor forró, piszkos poklában, s mintegy nem kínálta volna fel ne-
kem Norvégiát – második hazámul...  
A sors még abban is kedvembe járt, hogy kenyérkereső munkám, azaz egyetemi állá-
som, munkaköröm folytán is állandó és intenzív kapcsolatot tarthattam fenn a magyar 
szellemi és irodalmi élettel. Az oslói Egyetemi Könyvtár tudományos főmunkatársa-
ként, majd főkönyvtárosaként gondoskodhattam arról, hogy az itteni hungarica-
gyűjtemény jelentősen kibővüljön. Íróként-fordítóként pedig tucatnyi könyvvel járul-
hattam hozzá a magyar irodalom itteni alaposabb megismeréséhez. Külön jóleső ér-
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ban reménykedtem, hogy idő múltán majd „normalizálódni” fognak a dolgok, s én 
visszatérhetek Egerben maradt könyveimhez, és ismét ottani íróasztalomhoz ülhetek 
le.  
Ezek a remények azonban nem váltak be. Decembertől több névtelen levélben figyel-
meztettek jóakarók, hogy veszélyben vagyok. Emiatt több ízben lakóhelyet cseréltem, 
s Ménfő mellett Győrött is laktam egy időre, meg egy bakonyi faluban, sőt egy hétig 
még Budapesten is! (Direkt az oroszlán barlangjában...) Ide professzorom, a magyar 
irodalmi tanszék vezetője invitált, mert össze akart hozni a Belügyminisztérium egy 
magas beosztású alkalmazottjával (akit a forradalom napjaiban ugyanabban a szo-
bácskában bújtatott, amelyikbe januárban engem is beszállásolt), mert azt hitte, hogy 
viszontszolgálat-képpen az illető majd mellém áll, és meg tud védeni. Ez a reményke-
dés gyerekesen naivnak bizonyult, de én örök hálát érzek érte professzoromnak: em-
berségéért, hősies segíteni akarásáért! 
Január 20-a táján levelet kaptam a főiskola igazgatójától, hogy februárral megindul a 
főiskolán is a munka, jöjjek Egerbe. Két nappal később azonban újabb levelet hozott 
a posta az igazgatótól, hogy engem – nem várnak vissza! Ha ekkor még mindig a no-
vemberi napokban tapasztalt állapotoknál tartottunk volna, ebben a mostani kényszer-
helyzetben már magam is elindultam volna a nyugati országhatár felé... De addigra 
lezárták az egész határszakaszt, az egykori magyar határőröket szovjet katonai erők-
kel cserélték fel, s ezen az új katonai „függönyön” csak kevesen merték megkísérelni 
az áthatolást, s még kevesebben tudták azt véghezvinni. 
Csapdahelyzetbe kerültem tehát, s tudtam, hogy bármikor letartóztathatnak. Ekkor 
ismét professzorom sietett segítségemre: megszervezte kimenekülésemet az ország-
ból. Virágnyelven írt táviratban magához hívott Budapestre 1957. február 6-án. Más-
nap levittek onnan Mélykútra, a jugoszláv–magyar határra, ahonnan többórás éjszakai 
gyaloglással a bokáig-térdig érő bácskai sárban értem át február 8-án hajnalban Jugo-
szláviába. Bekopogtam ez első tanyára, ahol a bácskai magyar gazda és felesége feje-
delmi reggelit tálalt elém. Később pedig lovas kocsijukkal bevittek Szabadkára. Ed-
dig csak magyarokkal találkoztam Jugoszláviában, de az „én” gazdám azt állította: 
ötödik szomszédja egy szerb gazdálkodó, de magyarul jól beszél ő is, s egy kiadós 
reggelire ő is beinvitált volna magához, ha véletlenül éppen hozzá nyitottam volna be. 
Az első szerb, aki születésre nézve is az volt, a szabadkai rendőrség egy főtisztje volt, 
aki a kihallgatásomat vezette. De magyarul ő is hibátlanul beszélt. 
Mintegy két órával azután, hogy a Budapestre hívó távirat utasítása nyomán elhagy-
tam szüleim ménfői házát, már ott volt értem a belügyminisztériumi autó, hogy négy 
megtermett „munkatársa” magával vigyen egy kis beszélgetésre. Mindössze két-
három órával előztem meg tehát letartóztatásomat.  
Tevékeny részvételem az ’56-os forradalomban azzal a rettenetes következménnyel 
járt tehát, hogy hazámat – bármennyire nem akartam – végül is elhagyni kényszerül-
tem.  
Jugoszláviában öt hónapnyi internálással felérő tartózkodás várt rám hat különböző 
lágerben (menekülttáborban), míg végre 1957. július 5-én Norvégiába kerülhettem. 
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(Hedda Gabler, a német Schaubühne am Lehnner platz vendégjátéka,  rendezte 
Thomas Ostermeier) 

 
Az opera Hedda 
 
A  Hangzhou nagyváros Yue Operáját 1956-ban alapították, s azóta nemcsak 

Kína számtalan városában szerepelt, hanem Ázsiában, az USA-ban, és Franciaor-
szágban is. A Shaoxin operastílus az ősi operák egyik legnépszerűbbje. Jellegze-
tessége, hogy a korabeli hangszerekkel (dobok, ütősök, húrosok, fuvolák) élőzene 
kíséri az előadást, valamint az, hogy minden szerepet nők alakítanak. Ibsen 
Heddáját ebben a több ezer éves stílusban,  de újonnan komponált zenére játszot-
ták el pompás korabeli jelmezek, maszkok, kellékek segítségével.   

A szereplők úgy változtattak helyet, mintha futószalag vinné őket. A kellékek, a 
tárgyak mesteri kezelése, az elbűvölő énekhang káprázatos volt. És már meg sem 
lepődtünk azon, hogy a karddal tökéletesen bánó, óriásira kivetített Hedda-Haida 
sziluett a végjelenetben a saját kardjába dőlt. 

Az utóbbi évek kínai filmtermése már ízelítőt adott a Shanghájtól délre fekvő 
Hangzhou kultúrájából, de az itt és most született-elszállt  színházi élménypillanat  
csak az Ibsen Fesztivál nézőinek adatott meg. 

(Hedda Gabler, a kínai Hangzhou Shaoxin-opera vendégjátéka, rendezte Jun 
Hou és Tao Zhi) 

 
A BABAHÁZ (Nóra) 
 
(Kúnos László fordításáig -1997- minden magyar kiadás a Nóra címet viselte.)  

Henrik Ibsen 1879-ben Rómában és Amalfiban írta A babaház című darabját. 
Nyomtatásban  december 4.-én jelent meg, s december 21.-én be is mutatták a 
Koppenhágai Királyi Színházban. Még ugyanebben az évben elkészült a német 
fordítás és kiadás. Ezt sorra követték az európai kötetek és bemutatók. A babaház 
lett Ibsen első igazi sikerdarabja, meghozta számára az áttörést, a dicsőséget. Ko-
rábbi drámáit is játszották már Európa-szerte, de ekkora érdeklődést, botrányt, el-
lenállást, ugyanakkor ennyi elismerést nem ért el egyikkel sem. A XIX. század 
hátralévő éveiben A babaház (sok helyen egyszerűen csak Nóra) világszerte a leg-
többet játszott darab lett. Diadalmenete természetesen nem volt problémamentes. 
Több, kulcsfontosságú része nem felelt meg a kor erkölcsi, családi és társadalmi 
követelményeinek. Először is elfogadhatatlan volt, hogy a feleség -férje tudta nél-
kül- kölcsönt vegyen fel. Ráadásul ez ügyben aláírást is hamisított. De ennél is 
nagyobb vétségnek tűnt a polgári társadalom alapját biztosító családi kötelék el-
szakítása. Súlyosbította a helyzetet, hogy az anya kiskorú gyermekeit elhagyva 
fordított hátat otthonának. A családi eszmény tisztaságát őrzők ráadásul nem is 
találták eléggé nyomós indoknak, válóoknak a férj pillanatnyi  
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„
pánikba esését” arra, hogy Nóra felbonthasson egy felsőbb hatalom által kötött 
szövetséget.   

A hamburgi színház igazgatója azzal a kéréssel fordult Ibsenhez, hogy a bot-
rány elkerülése végett változtassa meg a befejezést. Ibsen engedett e szokatlan 
kérésnek, mert félt, hogy avatatlan kezek érintik azt; a végjelenetben Nóra nem 
hagyta el az otthonát. Ibsen később elvetette, megtagadta, darabjához méltatlan-
nak tartotta ezt a befejezést. A hamburgiak 2004-es Nóra előadása ugyanúgy visz-
szanyúlt a „német változathoz”, mint jó néhány más színház az elmúlt 125 évben. 

A darab nagy valószínűséggel igaz történetre épült. Laura Pettersen Ibsen egyik 
közeli ismerőse volt, akire jó kedélye, vidámsága miatt az ”énekesmadár” becene-
vet ragasztotta a drámaíró. Laura férje tüdőbeteg lett, s orvosa déli utazást javal-
lott a gyógyulásához. A többletkiadások fedezésére Laura Pettersen kölcsönt vett 
fel, majd a visszafizetési nehézségek miatt váltót hamisított. Amikor tettére fény 
derült, férje követelte a válást és a gyerekeket. 

A babaház az UNESCO felmérése szerint a színrevitelek számát tekintve a vilá-
gon a harmadik. A listát Shakespeare Hamletje vezeti. 2001-ben az UNESCO a 
darab kéziratát Világörökségnek minősítette. 
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ténések passzív figyelőjéből és fültanújából magam is azok cselekvő részesévé vál-
jak. A jégmaszkból óráról órára egyre több darabka vált le az én arcomról is. Az egy-
re átfogóbbakká váló forradalmi események, az általánossá váló forradalmi légkör és 
hangulat mindinkább magukkal ragadtak engem is. S mintha körülöttem ugyanúgy 
gondolkodott volna mindenki, ugyanazt akarta volna mindenki. (Egyetlen kivételre 
emlékszem csupán: az orosz tanszék vezetőjére, aki, véletlen találkozásunkkor az ut-
cán aggodalmasan újjáéledő fasiszta veszélyről beszélt nekem, s óvott attól, hogy  
„belekeveredjem” az eseményekbe, amelyeket ő a moszkvai rádióval egyetértve ítélt 
meg.)  
Óvása későn jött, mert akkorra már cselekvőleg vetettem bele magam a dolgok és 
események sűrűjébe. Már hetekkel korábban vezetőségi taggá választottak a 
MEFESZ-be, s innen szinte átmenet nélkül és „természetesen” kerültem be az egri 
Városvédelmi Bizottságba; onnan úgyszólván azonnal delegáltak Eger Városa Forra-
dalmi Tanácsába, másnap pedig, a diákság képviselőjeként, Heves Megye Forradalmi 
Tanácsába. Ez utóbbi pedig első ülésén beültetett a megye napilapjának, a Népújság-
nak főszerkesztői székébe. Huszonnégy éves fejjel. (Ismerték valamennyire a nevem, 
mivel a lapban akkor már mintegy másfél éve gyakran közöltem, igaz, csak verseket.)  
A lázas cselekvési vágynak, a változásoknak e gyönyörű napjaiban mindig mások 
vállához tudtam vetni a vállam, mindig szoríthattam mások kezét, mindig viszontlát-
hattam mások szemében a remény biztató ragyogását. Nem tudnék ma már beszámol-
ni arról, hogy aludtam-e egyáltalán azokban a napokban, s ha igen, akkor hol alud-
tam, mennyit aludtam. És hogy ki adott valamit ennem. Tettük csak, amit tudtunk, s 
amit lehetett. Eközben akadt néhány nehéz és veszélyes helyzet is, mi azonban mégis 
sikerrel vittük győzelemre a mi kis egri, hevesi forradalmunkat. És vértelenül. 
De november 4-ével beköszöntött hozzánk is a fekete vasárnap. A budapesti rossz 
híreket hallva a lap szerkestőségébe siettem – volna, de a bejáratnál már ismeretlen 
egyenruhába öltözött és állig felfegyverzett őrök állták el az utamat, s a városba is 
visszatértek a szovjet katonai alakulatok. A kádári ellenforradalom órákon belül elért 
Egerig. Nyomában pedig azonnal kezdtek kiütközni az arcokra is a Rákosi-
korszakból oly jól ismert jelei az elbizonytalanodásnak, félelemnek, eljegesedésnek. 
Akik közülünk távolabbi országrészekből valók voltunk, és most itt rekedtünk Eger-
ben, némi habozás után a lányok diákszállójába húzódtunk. De az új katonai és polgá-
ri hatóságok tudtak rólunk, s néhány nappal később ott ért el bennünket a szovjet erők 
parancsnokának levele: november 13-ig mindannyiunknak, akik nem vagyunk egri 
illetőségűek, el kell hagynunk a várost. Izgalmas és nem éppen folyamatos 
vonatozgatások után értem el aztán az ország nyugati sarkában szülőfalumat, 
Ménfőcsanakot, s szüleim házából figyeltem az elkövetkező időben a dolgok alakulá-
sát s a Kádár-kormányzat által folyamatosan bevezetett változtatásokat. Szülőfalu-
mon meg a szomszédos Győrön át is tízezrek menekültek azokban a hetekben Auszt-
ria felé. Bécsbe akkoriban, úgy november végefeléig, nemcsak gyalogosan vagy ke-
rékpáron, de vonattal, autóbusszal, sőt taxival is el lehetett jutni. De én nem tartottam 
a menekülési árral, mert a hazámban akartam maradni. Otthon – szülőhazámban. Ab-
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SULYOK VINCE 

Egy ősz örök emléke – 1956* 
 Az egymás nyomába megállíthatatlan könyörtelenséggel sorjázó évtizedek hangtom-
pító ködfalán át is még mindegyre tisztán vélem hallani azt a fegyverzajt, ami a Kos-
suth-rádióból, a betervezett műsor betervezett szövegének adásán áttörve hozzánk, 
távoli hallgatókhoz kiszűrődött. Ez a „háttérzene” nem volt előre beiktatva az adásba, 
nem volt előre „jóváhagyva”. Miként az a forradalmi megmozdulás se, amelynek fej-
leményeként a Rádió Bródy Sándor utcai épületénél este nyolc óra körül ezek a fegy-
verek irregulárisan, azaz nem vártan és nem engedélyezetten, de annál fölfoghatób-
ban és annál súlyosabb érveléssel megszólaltak. 
Ezek a lövések, ez a pártállami magyar főváros szívében kirobbant s előre nyilvánva-
lóan teljesen elképzelhetetlen tűzharc hatásában azonnali hatállyal fölébe szárnyalt a 
hivatalos műsorfüzet összes, nyomtatásban meghirdetett adása szürkeségének. Meg-
rendülten, szívdobogva hallgattuk mindannyian, akik akkor az egri tanárképző főis-
kola hallgatói és tanárai közül véletlenszerűen éppen e fölerősített hangú rádiókészü-
lék körül álltunk, a Gerő-féle, fenyegetésnek szánt szólamokra várva.  
A beszédbe váratlanul behallatszó-beszűrődő lövések hangját tehát egyrészt meglepe-
téssel hallgattuk, másrészt alig titkolt megrendüléssel és szívdobogással is. Felujjon-
gani vagy tapsolni akkor még nem lehetett, a mögöttes évek alaposan megtanítottak 
arra, hogy igazi érzéseinket és gondolatainkat a legmélyebben titkoljuk. Szinte senki 
sem bízott senkiben. Gyanakvással lesett mindenki mindenkire. A diktatúra sötét és 
nehéz évei mintegy merev jégpáncélt fagyasztottak mind arcunkra, mind gondolata-
inkra. S ez a jégszerű maszk csak nagyon lassan kezdett el megrepedezni, s belső ag-
godalmunk is csak lassacskán kezdett helyet engedni a reménynek és a várakozásnak, 
s még lassabban az ujjongó örömnek vagy éppen az eseményekben való tevőleges 
részvételnek. A gyanakvás és az egymástól való félelem béklyóiban éltünk tehát, amit 
a rádióból nem éppen szándékoltan felénk sugárzott puskalövések sem tudtak felolda-
ni, legalábbis nem ott, helyben, ahol akkor még a leghalványabb ismeretekkel sem 
rendelkeztünk ahhoz, hogy megérthessük a lövöldözés igazi hátterét és történelmi 
jelentőségét. Az azonban rögtön nyilvánvalóvá lett talán mindannyiunk előtt, hogy 
valami nagyon fontos eseménynek vagyunk fültanúi, hiszen Budapest utcáin, leg-
alábbis a Rádió környékén, már vér folyik. S ha ez a tudat bizonyos fokú ijedséggel 
töltött is el bennünket, ezt az ijedséget alighanem messze fölülmúlta Gerőék ijedtsé-
ge, sőt fejveszettsége. 
Az én szerény életemre fordítva mindennek kapcsán a szót és az emlékezést: nem 
sejthettem ott, a főiskolai rádiókészülék előtt hallgatva és figyelve a beszédáradatot és 
a fegyverzajt, hogy számomra is milyen sorsfordító jelentőségű lesz hamarosan ez a „
távoli” ( hiszen hozzánk, Egerbe, Budapestről az éter hullámain érkezett) fegyverro-
pogás. Nem túl sok órának és napnak kellett azonban már eltelnie ahhoz, hogy a tör-
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Kettős Nóra 
 
A japán Natori Színház vendégjátékában ötvöződött az 1300-as évekből eredő Noh 
hagyomány és a kortárs japán színjátszás. Különös kontraszt alakult ki a lecsupa-
szított, díszlettelen tér s a közreműködők rafinált, gazdagon díszített jelmezei kö-
zött.  

A néhány méteresre zsugorított színpad egyik oldalán térdeplő énekesek, hátsó 
vonalán ülő-kuporgó zenészek között alig jutott tér a szereplőknek. Itt állni látszott 
az idő, szertartásos, légies mozgásuk, ceremoniális elhelyezkedéseik időt követel-
tek, hosszú időt. Eközben megcsodálhattuk aprólékos mozdulataikat, különleges, 
csúsztatott lábfejes, lábujjemelős járásukat, öltözetüket, egymás közötti rezzenés-
nyi kommunikációjukat. S a nyelvi nehézségek ellenére a történet megértése is 
könnyebbé vált ebben az álomszerű, lassú világban. 

Egyszerre volt jelen minden szereplő. A történetből kimaradók megmerevedve, 
némán vártak sorukra. A Nóra szerep megkettőződött. A hagyományos öltözetet 
viselő Nóra hűen követte darabbeli, vagyis az Ibsen korabeli viselkedési formákat. 
Ő volt a Helmer-szíve-vágya-Nóra. Míg a másik, a farmernadrágos, a testrefeszülő 
trikós Nóra árnyékként, jó lelkiismeretként, időnként csodálkozó, megbotránkozó 
megfigyelőként követte hagyományos eredetijét. 
(Kettős Nóra, a japán Natori Színház vendégjátéka, rendezte Mitsuya Mori) 
 
Eltáncoltatott Nóra 
 
Az Oslóban működő norvég-indiai Damini House of Culture társulata táncelemek-
kel igyekezett elmesélni A babaház történetét. Az öttagú zenekar - két dobos, két 
szitáros, és egy énekes/fúvós hangszeres - az egyik sarokban elhelyezett emelvé-
nyen foglalt helyet. Halk zenével fogadták a közönséget. Az elsötétített színtér kö-
zepén 12 mécses égett. Hat táncos pördült a színpadra, tenyerükbe vették a mécse-
seket és fergeteges, akrobatikus táncot jártak anélkül, hogy a lángok kihunytak vol-
na. A darab történetét jól ismerők hamar eligazodtak a táncos szereplők között, s 
ha nem is volt egyszerű a események követése, különleges élmény volt felfedezni, 
hogy milyen beszédes is tud lenni a tánc; na és a testrészek, pillantások kommuni-
kációja. A párbeszédeket intenzív, egymásra nagyon koncentráló páros táncok he-
lyettesítették. Pl. a Helmer és Krogstad között feszülő párharcot kardtánccal járták. 
A történet szöveges eredetére remekül mutatott rá az a nagyméretű papírhenger, 
amit úgy tekertek le, húzták-vonták tánc közben maguk után, mint valami ősi papi-
rusztekercset. Az adóslevél témához is jól illeszkedett ez a tekercs. 

A 14 jelenetre osztott táncjáték a klasszikus kathak, a félklasszikus chhau, vala-
mint a modern elemek ötvözete. 

Az előadók kivételes tánctudását még az effajta stílusokban járatlan néző is 
nagyra értékelte. De hogy a mozdulatok valóban autentikusak, szakmailag tökéle-
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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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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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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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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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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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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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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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     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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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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