
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-
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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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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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