
Jon Fosse 
SUZANNAH 

 
Személyek 
Az idős Suzannah 
A fiatal Suzannah 
A középkorú Suzannah 
 
Kivilágosodik a szín 
A színen egy szoba, középen három személyre terített ebédlőasztal, az oldalfalon 

utcára néző ablak, néhány félig nyitott ajtó a falak mentén 
Az idős Suzannah az asztal fölé hajolva igazgatja a terítéket, az asztalra támaszkod-

va kiegyenesedik 
 
AZ IDŐS SUZANNAH 
újra visszahajol, mintha elfelejtett volna valamit megigazítani 
Csend és nyugalom 
a szobában 
ebben a lakásban itt Christianiában  
nagy a csend 
mint régen 
annak idején 
bizony 
A bergeni lakásban 
igen, ahol Sara-mama meghalt 
olyan a csend 
mint 
Pillanatnyi szünet 
amikor összeomlik 
itt benn 
legbelül valami 
Sara-mama meghalt 
Négy éves voltam 
Mindenre emlékszem 
de valójában semmire sem 
Azóta is gyakran beszélgetünk 
Sara-mama és én 
Rövid szünet 
Neked csak harmincöt év jutott 
Sara-mama 
Én viszont  
megöregedtem 
Rövid szünet 
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És tudod, Sara-mama 
Magdalene-mostoha is 
rég halott 
Rövid szünet 
Hideg van itt 
Huzat 
A félig nyitott ablak felé néz 
De Ibsen 
nem csuknád be az ablakot? 
Huzat van 
A köszvényem 
Rövid szünet 
Jól van, tudom, friss levegőre vágysz 
tudom 
de nem bírom a huzatot 
sosem bírtam 
Nagyon rövid szünet 
ez a hasogatás 
Szünet 
Köszönöm, köszönöm 
Köszönöm szépen 
kedves 
nagyon rendes tőled 
Rövid szünet 
De hol késik Sigurd 
nem tudja, hogy születésnapom van? 
Hamarosan eszünk 
Szünet 
Ibsen 
Suzannah elmosolyodik magában 
mindig Ibsen 
Rövid szünet, körülnéz 
Hol van Ibsen? 
Miért nem jön már? 
Ő 
Elmosolyodik 
a pontosság mintaképe 
rövid szünet 
most mégis késik 
pedig terítve van 
neki, nekem és Sigurdnek 
Ma van a születésnapom 
együtt eszünk 
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mint amikor Sigurd még kicsi volt 
de hol késik Sigurd 
és Ibsen? 
Szünet 
Ibsen különben sosem szeretett enni 
Rövid szünet 
Ibsen kis étvágyú 
de azért kedveli 
Rövid szünet 
a borjúsültet tejszínmártással 
a petrezselymes bárányhúst 
a házi vajon sült marhát 
És húslevest 
főtt krumplival 
Kanalazza és magában beszél 
panaszkodott az a 
az a Lina 
a szolgálólány 
húslevest főzött neki 
Ibsen megette 
de csak ült és morgott magában 
Pillanatnyi szünet 
Jobb` szeretett inni 
mint enni 
ez az igazság 
mindig így volt 
és 
Rövid szünet 
igen, előfordult 
hogy túl sokat ivott 
de nem olyan gyakran 
Hirtelen elhallgat. Elengedi az asztal szélét, botjára támaszkodik, s egy ajtó felé te-

kint 
Enni is szeret 
de 
Rövid szünet 
de mindig is 
egy másik ajtó felé tekint 
jobb szerette a folyékonyat 
ami lecsúszik a torkán 
így volt 
így 
Áll, a fájdalom végig fut az arcán 
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Ez 
Próbál kiegyenesedni 
ez  
igen, az utóbbi években  
folyton  
gyötör ez a fájdalom 
örökké hasogat 
és ráadásul 
itt Christianiában  
hideg van 
csak esik, esik 
a lakásba 
nem süt be a nap 
sötét 
és 
Hirtelen elakad, próbál kiegyenesedni 
Így ni 
És itt 
itt 
mindig csak bent 
a lakásban 
Az első emeleten 
Soha másutt 
Rövid szünet 
Maximillanstrasse 
München 
Szótagolva, mintegy magának, nagyon lassan 
Arbins utca 
Christiania 
Felnéz 
Mindig itt 
Nagyon lassan mondja 
Arbins 
utca 
Szünet 
De Ibsen 
Az egyik ajtó felé tekint, s boldogság fut végig az arcán 
te vagy az? 
Sokat késtél, Ibsen 
Rövid szünet. Mintegy habozva 
Így van ez mindig 
Ibsen 
Kicsit gyorsabban beszél 
biztosan elmerültél a munkában 
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s nem volt szíved megszakítani 
jól van ez így 
Ibsen 
Rövid szünet 
Elmégy? 
Nem eszünk előbb? 
Mi ketten 
Ebizonytalanodik 
és Sigurd 
Hiszen a születésnapom van 
Rövid szünet 
Ám legyen 
Várhatunk vele 
Nem sürgős 
Dolgod van 
Értem én 
Tedd csak! 
Rövid szünet 
Körülnéz, s meglátja a nyitott ablakot 
De Ibsen 
Rövid szünet 
Nem tesz jót neked  
ne állj a nyitott ablakban! 
Rövid szünet 
Csukd be kérlek! 
Nem bírom a huzatot 
De Ibsen 
válaszolj! 
Rövid szünet 
Azt mondod, nem vagy éhes? 
Rövid szünet 
Rendben 
Eszünk később 
Menj, ha dolgod van! 
Menj csak! 
Rövid szünet 
Sigurd amúgy sem ért még ide 
de biztosan jön 
hamarosan 
mindig pontos 
Rövid szünet 
Rendben 
menj csak! 
De kérlek 
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az ablakot ne hagyd nyitva 
hiszen tudod 
a huzat 
Nem bírom a huzatot 
ez a köszvény 
örökké hasogat 
Rövid szünet 
Köszönöm 
Nagyon köszönöm 
Köszönöm, hogy becsuktad az ablakot 
Köszönöm, köszönöm 
köszönöm, jóságos Ibsen 
Szemével követi, amint a láthatatlan Ibsen kimegy az egyik ajtón. Szünet 
Nem, nem az történik 
Egy pillanatra elakad 
hogy Ibsenre gondolok  
vagy beszélni akarok róla   
Nevet magán 
Henrik Ibsenről 
Doktor Ibsenről 
Azt hiszem 
egy pillanattal ezelőtt 
valóban itt volt 
s aztán 
csak úgy eltűnt, vagy 
visszatért a munkájához 
De hiszen én kértem rá 
hogy akkor most 
menj és dolgozz kedvedre 
Doktor Ibsen 
És Doktor Ibsen  
visszatért az íráshoz 
Szünet 
Most vélhetően ül és ír 
Elbizonytalanodik 
talán mégsem 
egy biztos 
a szobájában van 
igen 
igen, és fekszik 
igen, fekszik az ágyban 
Az egyik ajtó felé tekint 
örökké fekszik 
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egész idő alatt 
csak fekszik 
Rövid szünet 
Fekszik és pihen 
vagy alszik 
talán 
Pillanatnyi szünet 
fekszik 
teljesen kifehéredett 
ősz a szakálla 
Nagyon rövid szünet 
Ki tudja, mióta ősz már 
a szakálla 
ősz 
Nagyon rövid szünet 
S a haja is ősz 
Valamikor egészen sötét volt 
de  
ma már teljesen ősz 
A homlokára tapad 
S a szája 
rányílik 
Egy pillanatra elkalandozik a gondolata 
a rázuhanó fájdalomra 
azelőtt 
Pillanatnyi szünet 
azelőtt 
igen, régen a fájdalom csak időnként 
torzította el az arcát 
hirtelen 
váratlanul 
futott rajta végig  
a fájdalom 
Nagyon rövid szünet 
azt hiszem, tudomásul sem vette 
Pillanatnyi szünet 
s akkor 
furcsa hangok törtek elő 
nyers szavak 
összefüggéstelen szavak 
elejtett szavak 
Talán  
igen, töredékek 
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Nagyon rövid szünet 
a fájdalom szavai 
miközben 
igen, miközben mozdulatlanul feküdt  
s az arca 
Rövid szünet 
már talán kisimult 
hogyan írjam le 
Pillanatnyi szünet 
szinte nyugodt  
Rövid szünet 
beletörődött 
talán 
Elbizonytalanodik, ismerkedik a szóval 
beletörődött 
igen 
igen, az arca beletörődést mutatott, igen 
és kedves volt 
pihent 
igen 
és boldog  
talán 
mintha a boldogságnál is boldogabb 
Elakad 
de közvetlen előtte 
igen, a fájdalom 
ez az elkerülhetetlen fájdalom 
ami 
Rövid szünet 
ami lényegtelen 
S mondott valamit 
valami egyszerű 
érthetetlent 
ami nem jelentett az égvilágon semmit 
vagy mégis 
igen 
a fájdalmat 
norvég és német keverék nyelven 
Gott, hogy rohadna meg ez a fájás  
mondta 
Elmosolyodik, rövid szünet 
aztán a ruháit kereste a szemével 
S az a lány 
a szobalány 
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Elakad. Rövid szünet 
Az a lány, Line 
Kérdőn 
vagy Lina? 
a szolgáló 
Rita lett volna? 
Rita 
igen 
kikészítette a ruháit 
néhány darab már az ágyon feküdt 
a többi a szekrényben lógott 
s akkor én 
elakad, rövid szünet 
igen 
én 
Elakad, rövid szünet 
Érzem a ruhái illatát 
De ő miért nincs itt? 
Megpillantok  
egy hajszálat a hajtókáján 
fehér 
erős, mint a drót 
kabátzsebében dohánypor 
Elakad, rövid szünet, az ajtó felé pillant 
Átveszem a felöltőjét 
Rövid szünet 
Ibsen 
Arra gondoltam 
Elakad, rövid szünet 
Csak Sigurd jönne már 
nyomós oka lehet, ha késik 
Hiszen a születésnapom van 
Jöhetne már Sigurd 
hogy együnk 
Rövid szünet 
De Ibsen 
miért nem szólsz egy szót sem? 
Mi történt? 
Rövid szünet 
Ha nem, nem 
Pillanatnyi szünet 
Hiszen oly sokat dolgoztál 
oly sokat írtál 
egy életen át 
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Szünet. Magába süpped, majd visszatér a gondolata 
Azt mondják 
túl kell adnom a ruháin 
Nem akarok semmit sem kidobni 
Szünet 
Talán 
Körülnéz, maga elé néz 
amikor fájdalom gyötörte az arcát 
eltorzította  
s úgy maradt egy ideig 
míg el nem tűnt a fájdalom 
végre 
Szünet 
De végül 
igen 
állandósult a fájdalom  
Belefásult 
ez talán 
Pillanatnyi szünet 
igen, szinte enyhítette a fájdalmát 
Jobb volt így 
Belefásult a fájdalomba 
Szünet 
Alszik 
Szünet 
Úgy vettem észre 
amikor bent voltam nála 
Az ajtó felé pillant 
alszik 
Biztos nem lehetek benne 
gyakran tetteti 
mintha aludna 
Sosem tudhatom 
Szünet 
Már semmi sincs 
ami boldoggá tenné 
Csak fekszik magában 
Semmiben sem leli a kedvét 
azelőtt legalább  
szerette az italt 
és a fiatal lányokat 
azokat a a fiatal lányokat... 
Elakad 
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S a különleges fogásokat 
pácolt lazacot 
füstölt sonkát 
de 
már ez sem tölti el örömmel 
s talán sosem szeretett enni 
De most hamarosan eszünk 
Ibsen mindjárt betoppan Sigurdel 
s akkor végre eszünk 
az asztal terítve 
elvégre születésnapom van 
előkészítve minden 
S Line 
a szolgáló 
Rita? 
Elakad 
Szórakozott lettem  
összezavarodik minden  
volt, ami volt 
Rövid szünet 
Ibsen nem sokat törődött az evéssel 
Erről is jót lehet gondolkodni  
De miért pont ez jutott eszembe 
Rövid szünet 
Ibsen kevés dologgal törődött 
írással 
ivással 
szeretett inni 
bort és erőset 
nappal 
este 
órákig írt 
igen, írt és írt 
ott ült bent 
ott bent 
Az egyik ajtó felé tekint 
ott ült bent 
Rövid szünet 
de mindig  
más országban 
mindig máshol 
Más országok 
más városok 
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Így valahogy 
Szünet.  
A fiatal Suzannah jön be, a terített asztalhoz megy, megigazít valamit. Az idős 

Suzannah nem láthatja.  
És én 
Engem mi boldogít? 
Sütemények? 
Igen 
Sütemény 
Csak a sütemény 
Édességek 
A fiatal Suzannah az ablakhoz megy, kinéz 
Ibsen maga is úgy gondolta 
hogy 
Elakad 
Mit akartam ezzel? 
Mire gondolt Ibsen? 
Mi jár a fejemben? 
Milyen összefüggésben  
jutott eszembe 
nincs összefüggés 
semmi 
Pillanatnyi szünet 
csak 
Fájdalom fut végig az arcán 
csak ez a fájdalom 
az örökös hasogatás 
Az idős Suzannah a homlokára teszi a kezét 
Nem emlékszem 
Pillanatnyi szünet, leereszti a kezét 
ma már semmire sem 
minden összefolyik 
aztán hirtelen megvilágosodik valami 
Rövid szünet 
ez vagy az 
teljesen lényegtelen dolog 
Ő 
ahogy Bergen utcáin sétál 
nem is a járása 
inkább a tekintete, menet közben 
menet közben lenéz 
Rövid szünet 
S aztán egy pillanatra megbiccen a feje 
ferdén hátra 

5952                                                   Észak hírnökei 



felpillant 
Rövid szünet 
majd 
Rövid szünet 
igen 
igen 
maga elé néz 
Rövid szünet 
igen, Bergen utcáin sétál 
láttam Bergen utcáin sétálni 
S azon a bizonyos estén 
a Norvég Színházban 
a színpadon 
a színészek sorfala előtt 
egy alacsony ember 
meghajolt a színpadon 
A fiatal Suzannah elfordul az ablaktól, gondolataiba merülve néz a szoba felé. Bol-

dognak tűnik 
kiöltözve állt ott 
hosszú, sötét haja hátrafésülve 
és Magdalena-mostoha felállt 
és Thoresen tiszteletes felállt 
felálltam én is 
állva tapsolt a közönség 
És Ibsen felpillantott 
Aztán újra le 
1856 január másodikán A solhaugi ünnep menta bergeni Norvég Színházban 
S arra gondoltam, ha ezt 
Sara-mama láthatná 
de 
ő, Sara-mama 
anyám 
rég halott 
Rövid szünet 
mára 
egy pillantása 
a messzi távolból 
egy kézmozdulata 
ez minden 
R övid szünet 
Sara-mama 
Négy éves voltam 
harmincöt évesen  
meghaltál 

Észak hírnökei                                                  5963 



S apa 
a boldog Thoresen tiszteletes 
Pillanatnyi szünet 
újra nősült 
elvette Magdalene-mostohát 
A FIATAL SUZANNAH 
És Ő 
Henrik Ibsen 
drámaíró 
a Norvég Színház 
igazgató rendezője 
meghívást kapott hozzánk 
Ide 
Mára 
Magdalene-mostoha akarata 
S három személyre  
terítve 
Rövid szünet 
Ibsen olyan szégyenlős 
Pillanatnyi szünet 
amikor hozzá beszéltem 
lesütötte a szemét 
majd hirtelen felpillantott 
és megint le 
Ibsen mindig lesüti a szemét 
Hallgat, nem mond 
szinte semmit 
Amikor 
maga elé suttog 
itt megy el előttünk 
kinéz az ablakon 
felnéz 
integetek neki 
Néha megáll és vár 
akkor leszaladok hozzá 
és nagyokat sétálunk 
Bergen utcáin 
Beszélgetünk 
Színházról 
Költészetről 
Legjobb barátnőmnek 
Karolinának 
kijelentettem 
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hogy Őt 
hogy Ibsent 
Szélesen kilendíti a karját 
hogy Ibsent választom 
AZ IDŐS SUZANNAH 
De sem Ibsen 
sem Sigurd nem jön 
Ennünk kellene 
Elvégre ma van a születésnapom 
A FIATAL SUZANNAH 
Mire ő 
Karoline 
mintegy rosszallóan 
megkérdezte, komolyan gondolom-e? 
Ibsen nem tud viselkedni 
mondta  
Alacsony 
bizonytalankodó 
félszeg 
Nevetséges 
A színházban kinevetik 
mondta 
Nem néz a színészekre 
akkor sem, ha rendez 
mondta Karoline 
S az a lehetetlen sárga kesztyű 
egész Bergen rajta nevet 
mondta Karoline 
Őt? 
Tényleg őt akarod? 
kérdezte Karoline 
AZ IDŐS SUZANNAH 
Nem értem, miért nem jön 
sem Sigurd, sem Ibsen 
Ennünk kellene 
a születésnapomat ünnepelni 
A FIATAL SUZANNAH 
Túl alacsony 
mondta Karoline 
egész Bergenben ő a legalacsonyabb 
vagy az egyik 
Igazán Őt akarod? 
kérdezte Karoline 
Igen, Ibsent akarom 
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senki mást csak Őt 
válaszoltam  
Rövid szünet 
Ibsen jön ma hozzánk 
Három személyre terítettünk 
Ibsennek 
nekem és Magdalene-mostohának 
Rövid szünet 
És hamarosan 
egy 
kettő 
három 
öt 
pont tíz 
nap múlva 
a Filharmónia Egylet 
bálja 
Eljön Ibsen is 
Ott majd minden eldől 
Pillanatnyi szünet 
Eldöntöttem 
AZ IDŐS SUZANNAH 
A ruhái 
nem maradhatnak az ágyon  
vagy a szekrényben lógva 
A FIATAL SUZANNAH 
Karoline azt mondta  
menjek ahhoz, akihez akarok 
AZ IDŐS SUZANNAH 
El kell tűntetnem a ruháit 
A FIATAL SUZANNAH 
Kinéz az ablakon 
Hamarosan itt lesz 
AZ IDŐS SUZANNAH 
Egy hajszál a hajtókáján 
A FIATAL SUZANNAH 
Elfordul az ablaktól 
Alig vagy tizenkilenc 
mondta Karoline 
Öreg hozzád 
Nincs még harminc 
feleltem 
De kis híján 
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mondta Karoline 
A fiatal Suzannah újra kinéz az ablakon 
AZ IDŐS SUZANNAH 
Ennyi 
A fájdalom végigfut az arcán 
És most 
megint 
ez a köszvény 
ez  
Elakad 
ez 
elakad 
és egyikőjük sem jön 
sem Ibsen, sem Sigurd 
Ibsen sosem ér rá 
pedig a születésnapom van 
Ennünk kellene 
Rövid szünet 
Sötétség 
hideg 
mindig esik Christianiában 
Bezzeg  
a Via Capo le Case 
fényei 
A keze 
az öreg ujjak 
egyik keze a másikra kulcsolva 
pihen 
Rövid szünet 
egy halom papír körülötte 
Rövid szünet 
Miért gondolok erre? 
Egyik keze pihent a másikon 
Rövid szünet 
Azért jut talán eszembe 
mert 
akkor és ott 
Fájdalmas arccal elindul a szobában 
más volt 
Ibsen 
ott volt igazán Ibsen 
talán akkor 
Ő volt Ő 
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Hosszú szünet 
Mit is akartam ezzel? 
Nem az arcára gondolok 
Nem csak arc 
kéz 
test  
vagyunk 
Valami más 
s ez a valami 
néhanapján 
mintegy megmutatkozik 
pillanatnyi szünet 
a rezdülésben 
az ujjak mozdulatában 
feltűnik 
az arcjátékban 
Rövid szünet 
minden más 
elszáll 
Szünet.  
A középkorú Suzannah bejön, a terített asztalhoz megy, igazít valamit. Egyikőjük sem  

láthatja a másikat 
S most 
Rövid szünet 
egyre rosszabb 
igen 
Rövid szünet 
elkezdődik a nap 
Rövid szünet 
s ez a fájdalom 
már reggel jelentkezik 
Rövid szünet 
minden lelassul 
amint a nap fogyatkozik 
emlék lesz 
emlék 
A középkorú Suzannah felegyenesedik az asztalnál, a terített asztalt nézi 
A KÖZÉPKORÚ SUZANNAH 
Rendben 
Pillanatnyi szünet 
Már hamarosan jönnek 
Ibsen és Sigurd 
Sigurd születésnapját ünnepeljük 
Ma hét éves 

5968                                                 Észak hírnökei 



Pillanatnyi szünet 
Evés előtt 
kis sétára mentek 
Ibsen és Sigurd 
AZ IDŐS SUZANNAH 
Maga elé 
emlékek, emlékek 
értelmetlenül 
felbukkanó emlékek 
rám törnek 
majdnem semmi 
a régi időkből 
szinte semmi 
Via Capo le Case 
Mi történt ott? 
Ott volt 
Ott  
Pontosabban itt  
Ibsen itt van 
fekszik az ágyban  
Egy ajtó felé pillant 
a szobájában 
Szünet 
Képtelenség 
Nem lehet ott 
Ibsen már nem él 
Rövid szünet 
Henrik Ibsen halott 
Pillanatnyi szünet 
elvitték Ibsent 
el 
Ibsen nincs többé 
Ibsen a sírjában fekszik 
a Megváltónk temetőben 
Rövid szünet 
Henrik Ibsen halott 
Rövid szünet 
Henrik Ibsen 
Rövid szünet 
igen 
igen, Ő elment 
Pillanatnyi szünet 
és mégis itt van 
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Igen 
igen. Ö elment 
Pillanatnyi szünet  
És mégis itt van 
Igen 
A KÖZÉPKORÚ SUZANNAH 
Bizony, Sigurd hét éves lett 
Nem telik ajándékra 
de Ibsen rajzolt egy papírpénzt 
Sigurd ezt kapja tőlünk 
Amint pénz áll a házhoz  
Ibsen becseréli  
valódira 
AZ IDŐS SUZANNAH 
igen, Ibsent magam előtt látom 
ősz a haja 
ősz a szakálla 
egyik szeme nagy, a másik kicsi 
eltávozott 
Örökre elment 
De valódi énje 
Pillanatnyi szünet 
igen 
az nem tűnt el 
Az továbbra is 
nem, mégsem 
de mégis 
Elakad 
össze-vissza beszélek 
de 
igen 
Rövid szünet 
beszélek csak 
Szünet 
Henrik Ibsen 
Rövid szünet 
és én 
Suzannah Thoresen 
A FIATAL SUZANNAH 
Suzannah Thoresen vagyok 
A KÖZÉPKORÚ SUZANNAH 
Suzannah Ibsen vagyok 
A FIATAL SUZANNAH 
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Találkoztam Ibsennel 
Bergen utcáin kószáltunk 
Az a rettenetes sárga 
kesztyű volt rajta 
Rövid szünet 
Ibsen most hozzánk jön 
együtt eszünk 
Ő 
Magdalene-mostoha 
és én 
Kissé nevetgélve, mint aki titkot árul el 
Gyakran sétál erre 
az utcánkban 
Hirtelen felpillant az ablakunkba 
Aztán megáll, várakozik 
és én leszaladok hozzá 
Rövid szünet 
Én olyan csúnya vagyok 
Igazít magán 
Magas, szögletes, csúnya 
Marie nővérem sokkal szebb 
Rövid szünet 
majdnem mindenki szebb nálam 
A KÖZÉPKORÚ SUZANNAH 
Ibsen fölöttébb kedveli 
a fiatal lányokat 
Természetesen tudok róla 
Minden szép lányt 
Rövid szünet 
S az a szolgálólány, akinek 
Elakad, pillanatnyi szünet 
s most, hogy Sigurdel az utcán sétál  
bizonyára a fiatal lányokat nézegeti 
De hamarosan jönniük kell 
Eszünk 
Sigurd hetedik születésnapja van 
ma 
Én sosem voltam szép 
pedig Ő nagyon kedveli  
a szép lányokat 
ez a szerencsétlen, kisnövésű ember 
mindenre megriad, ami mozog 
Rövid szünet 
és az a szolgálólány 
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pillanatnyi szünet 
akinek gyereke lett tőle 
nem, erre gondolni sem merek 
 

Részlet, fordította: Kovács katáng Ferenc 
 

 

 
Jelenet a Suzannah c. dráma  a TV feldolgozásából  

(Az idős-, a középkorú-, a fiatal Suzannah)  
 

(fotó: C.Régy, fotó: Jon Fosse, fotózta Eöri Szabó Zsolt) 
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Az előadások mellett rendezett szimpóziumokon különböző kultúrpolitikai és szű-
kebb szakmai kérdések vetődtek fel. Egy kerekasztalbeszélgetésen, a Kaszás Attila te-
remben a francia mester, Cloude Régy mellett Jon Fosse szerepelt.  

  Cloude Régy előző nap is programon volt, Tarjei Vesaas: Madarak c. regényéből 
készült Isteni köd (Brume de dieu) színházi előadásának a filmváltozatával. Alexandre 
Barry, a film rendezője az alábbiakat nyilatkozta erről a többszörös Vesaas adaptációról: 
Claude Régy mindig ádázan visszautasította előadásainak filmfelvételen való rögzítését. 
Mert még mindig hisz az élő előadás csodájában, az egy térben lévő emberek között 
áramló élet megtapasztalásában. És mert mindezeken túl számára mindig is szentségtö-
résnek, sőt szemérmetlennek tűnt, hogy az eredendően efemer alkotást konzerválják. 
Egyszer mégis rászánta magát, hogy közösen készítsünk egy portréfilmet. 2005-ben, 
amikor a Világ felégetése (La brűlure du monde) című filmet készítettük, ráéreztünk arra, 
hogy a tévéfelvétellel szemben mégis ki lehet dolgozni egy módot a színpadi világ film-
kockákban való visszaadására. Ebből a tapasztalatból született meg a gondolat, hogy az 
Isteni köd című előadását filmen rekonstruáljam. Ez az első és feltehetően utolsó olyan 
film, amely Régynek egy teljes előadását rögzíti. Alexandre Barry ennek az adaptáció-
nak a sikerén fellelkesülve most Jon Fosse egyik darabját is színre akarja vinni. 
 
    Országos felmérő 
 

A Nemzeti Színház norvég programja nem zárult le a MITEM-mel. A Nemzetközi 
Könyvfesztiválra megjelenő Jégszivárvány című drámaantológia (Napkút Kiadó, 2014) 
két darabját Felolvasó színház keretében színinövendékek fogják részben olvasni, rész-
ben eljátszani. Ezen az eseményen részt vesz a két szerző, Maria Tryti Vennerød és Tore 
Vagn Lid, valamint a kötet összeállítója, e két darab fordítója, Kovács katáng Ferenc.    
Alább részleteket olvashatunk ezekből a művekből.  

Tovább lapozva még másik két (e kötetben szereplő) drámarészletet olvashatunk 
Arne Lygre, valamint Johan Harstad tollából. 
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