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Jørgen Lorentzen: Ibsen és az apaság 
 
Henrik Ibsen munkássága során mindvé-
gig központi szerepet kapott az apaság és 
az apa-problematika. Ezért döntöttem úgy, 
hogy Ibsen egyik darabját közelebbről is 
megvizsgálom. Mind a történelmi és a 
romantikus, de főleg a saját koráról szóló 
társadalmi drámáiban ír az apákról, az 
apák szerepéről gyermekeikkel kapcsolat-
ban, valamint arról, hogy milyen hatással 
van a felnőtt férfiakra az apjukhoz fűződő 
kapcsolatuk. Nehezen tudok elképzelni 
még egy olyan témát, ami ennyire követ-
kezetesen jelen lenne a műveiben. 
Azonban Ibsen drámáinak kapcsán több-
nyire mégsem elsősorban az apaságra 
gondolunk. Sokkal inkább a szabad élet 
jogáért küzdő nőkre, vagy azokra a hős 
férfiakra, akik beleszólnak az igazságról, 
szabadságról, hatalomról, elhallgatásokról 
és a polgári kettős morálról szóló szellemi 
harcokba. Ennek nagyon kézenfekvő oka 
van. Ibsen drámáinak nem explicit témája 
az apaság. Nem az apák és gyermekeik 
viszonya a drámai cselekmény motorja. 

Az apaság témája a háttérben marad, a drámai cselekményt megelőzve, a drámai találko-
zások és jelenetek alatt meghúzódva. Végig ott van, mindent átsző, de óvatosan a háttér-
ben tartva. Ettől még izgalmasabb a tanulmányozása. Miért van az, hogy Ibsen ilyen 
következetesen megjeleníti az apa-gyermek kapcsolatot, de anélkül, hogy igazán témájá-
vá tenné azt? Mennyire tekinthető e problematika az igazságról, a szabadságról vagy 
egyéb vitatémáról szóló realista diskurzus részének? Hogyan és mennyire erős szerepet 
hagy az apaságnak a darabjaiban, azt milyen viszonyba helyezi a darabon belül és kívül 
az anyasággal, a családdal és a maszkulinitással? 

[...] Ibsen művei közül a Kísértetek (1881) és A vadkacsa (1884) a 
legegyértelműbben családi drámák. A Kísértetek kivételesen alcímet is kapott: „egy 
családi dráma”, míg a szerző A vadkacsához a következő, gyakran idézett megjegyzést 
fűzte a téma jellemzésére: „Gregers tapasztalatai az első és legmélyebb gyermeki fájdal-
makkal. Ezek nem a szeretet elvesztése vagy hiánya okozta fájdalmak; nem, ezek csalá-
di fájdalmak – a kínzó otthoni viszonyok miatt – ” A darab írásának vége felé ugyanezt 
így fogalmazza meg kiadójának, Frederik Hegelnek küldött levelében: „Ez a darab nem 
a politika, a társadalom vagy a nyilvánosság bármely témájáról szól. Teljes egészében a 
családi élet keretein belül mozog” (XVIII, 25). Ibsen mindkét művében a családon belüli 
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drámaiságot akarta vizsgálata tárgyává tenni. Ezalatt az anya, az apa és a gyermek viszo-
nyát értette, nem pedig csak a férfi és a nő, vagy a felnőttek közti kapcsolatokat. A gyer-
mekek mindkét műben tudatosan kaptak fontos helyet. A hangsúly annak bemutatásán 
van, hogy a polgári családban zajló drámák miként okoznak nekik lelki sérüléseket. 

Ugyanakkor sokan értelmezik szó szerint Ibsen „család”- fogalmát. Valójában Ibsen 
drámáiban nem az egész család áll a központban, hanem mindenekelőtt az apák és az 
apaság. Ezekben a darabokban az apa szó lényegesen többször hangzik el, mint Ibsen 
bármely más művében, és mindkét darab fő témája az apák szerepe. Bár kétségtelen, 
hogy a Kísértetek színpadán az anya a főszereplő, azonban a társadalom apafiguráihoz 
fűződő viszonya a forrása kétségbeesésének és végső önismeretének. Ezért ha magáról a 
családról beszélünk, könnyen elfedhetjük azt a tényt, hogy ebben a két darabban tulaj-
donképpen az apaság mint olyan ül a vádlottak padján. 

A Kísértetek bizonyos fokig A vadkacsa előfutárának is tekinthető. Nemcsak az köti 
össze őket, hogy mindkettő nyilvánvalóan családi dráma, hanem az is, hogy a Kísértetek 
alapozza meg A vadkacsa apa-problematikáját. A Kísértetekben jelenik meg Ibsennek a 
patriarchális családra vonatkozó első alapvető kritikája. Már a Brand (1866),  Társada-
lom támaszai (1877) és a Nóra (1879) is problematizálja az apák szerepét. Brand tiszta 
romantikus idealizmustól vezérelve áldozza föl a fiát, Alfot, míg Bernick Olaf nevű fia 
életét kockáztatná a profit és önmaga önző érdekében. De mindketten kapnak egyfajta 
lehetőséget a darab végén. A Nórában az apa és az anya patriarchális illúzióvilágot épít 
a gyerekek számára, de amikor Nórának elege lesz és elmegy, az apa ottmarad a két 
gyerekkel. Ez a befejezés az apaság egy új formájának nyit teret. 

[...] A patriárka szimbolikus hatalmának egyik legfontosabb feltétele, hogy az apa az 
istenit képviseli a családban. A protestáns egyház megerősítette az apának mint Isten 
kinyújtott karjának a pozícióját. Az apának egyrészt képviselnie kellett a családban a 
keresztény patriarchális világnézetet, másrészt bizonyos fokig gondoskodnia kellett egy-
házi feladatokról, a hit családon belüli megvallásáról és meggyökereztetéséről. A Kísér-
tetekben Manders lelkész szerepe és az ördög képviselőjéhez, az asztaloshoz fűződő 
kapcsolata eltávolítja az egyház természetes tekintélyét, ezáltal láthatóvá válik annak a 
régi családi rendért folytatott harca. Az egyház fontos szerepet játszik a hagyományos 
patriarchális családi rend fenntartásában. Ibsen a Kísértetekkel éket ver az apai tekintély 
és a kereszténység viszonyába. Az apa többé már nem menthető bármi áron a Bibliára 
hivatkozva. 

Néhány évvel a Kísértetek után felerősödik az apaság problematizálása A vadkacsá-
ban. A következőkben erre a szövegre koncentrálok. Sokan vitáztak már arról, hogy ki 
is tulajdonképpen A vadkacsa főszereplője. Ibsen darabjainak többségében egyértelmű 
drámai főhőst találunk, itt nem. Vajon Gregers Werle az, vagy Hjalmar Ekdal? Esetleg 
Hedvig? Melyik szereplő hordoz magában olyan tragikus dimenziót, hogy a darab köz-
ponti alakjaként kiemelkedjék? A cím miatt azonnal Hedvigre gondolunk, de nem csak 
egy vadkacsa van ebben a drámában, hanem, mint majd látni fogjuk, sok. Ezért nehéz 
lenne ezt a darabot a hagyományos drámaelmélet alapján értelmezni, hiszen az általában 
a tragikus hős szerepéből indul ki. 

A vadkacsában nem egyes szereplők állnak a középpontban, hanem emberek közötti 
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kapcsolatok és ezek következményei. A családi viszonyok vagy „családi fájdalmak”, 
még pontosabban fogalmazva az apa-gyermek kapcsolaton keresztül bemutatott család. 
Ebben a darabban három apafigura szerepel három apa-gyermek kapcsolatban, Werle-
Gregers, Ekdal-Hjalmar és Hjalmar-Hedvig. A dráma során Ibsen e három kapcsolatban 
az apaság különböző formáit mutatja fel. Ezekre a patriarchális, a bukott és a szerető apa 
szavakkal fogok hivatkozni. Mindhárom lényeges forma jól felismerhetően volt jelen 
Ibsen korában. Ugyanakkor Ibsen ábrázolásának egyik fontos jellemzője, hogy nem kü-
löníti el ezeket egymástól három önálló apa-formaként, hanem egymásba szövi őket, azt 
mutatja meg, hogy a kapcsolatok, törések és folytonosságok révén miként kapcsolódnak 
egymáshoz. A vadkacsa különös erőssége, hogy megmutatja azt is, hogy a következő 
generációra milyen hatással lehetnek az apaság egyes formái. Ez a tömör dráma három 
generáció életének kapcsolatait, egymásra hatását ábrázolja, amivel egyébként csak a 
hosszú regényekben szoktunk találkozni...    

(részlet a Pont Kiadónál 2014-ben megjelent kötetből Jørgen Lorentzen: Az apasze-
rep története Norvégiában 1850-2012. Fordította Kunszenti Ágnes és Kovács katáng 
Ferenc) 

 
 
 Jørgen Lorentzen 1956-ban született Norvégiában. Irodalomtörténész, diploma-

munkájában a Hamsun, Strindberg és Garborg mûveiben fellelhető férfi- és apaszerepe-
ket vizsgálta.  

E kötet megírása előtt számtalan levelet, naplót, nevelésről szóló szakirodalmat, 
különféle szépirodalmi művet böngészett át. A végeredmény, Az apaszerep története 
Norvégiában 1850-2012 c. kötet még a szakembereket is meglepte: részleteiben, törté-
nelmi perspektívába, egyéb kontextusokba ágyazottan. E témában ez az első jelentős 
szakmunka Norvégiában. Eredeti végzettségéhez hűen olyan jelentős irodalmi alkotáso-
kat citál a kötetben példaként, amik a norvég olvasóközönség számára ismertek. De a 
Henrik Ibsen A vadkacsából kölcsönzött  példák a magyar olvasóknak sem ismeretle-
nek.  

Egy norvég szakíró azt írta e kötetről, hogy olvastán biztosan jobb szülőkké válnak 
az emberek. Kell-e több dicsérő szó ennél? 

      
 
 
 
 
 
 
 
 


