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Trisztán és Izolda, 2014. R: Csizmadia Tibor, T: Hoffer Károly. Budapest Bábszínház – Fotó: Éder Vera
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Trisztán és Izolda története a középkor lovagi iro-
dalmának egyik igen kedvelt témája2: a két fiatal
tiltott szerelemre gyúl egymás iránt, amely végül
mindkettőjük életébe kerül, ugyanakkor erkölcsileg
tisztára mossa ezt a szerelmet a tény, hogy egy
tévedésből megivott bájital okozta. Történetükben
megjelenik a két örök emberi elem, szerelem és
halál, és a morális alap kikezdhetetlen – azaz
ideális irodalmi alapanyag. Sőt, mivel Trisztán révén
kalandozásokban gazdag (elég például a Morolddal
folytatott párviadalra vagy a sárkány legyőzésére
gondolni), bábszínpadra is alkalmasnak találtatott.
Részben éppen az említett kalandok miatt tűnhet
eleinte úgy, hogy Trisztán az aktív, cselekvő hős
az előadásban. Az is megtévesztő, hogy a történet
elején Izolda még kislány, ezért kezdetben inkább
tűnik passzív, önálló akarattal nem rendelkező sze-
mélynek. Csakhogy az előadás maga a nővé érés
folyamata Izolda számára, így a kislányból az előadás
végére felnőtt nő lesz; megváltozik testileg és
változik a gondolkodása is. Lehet, hogy egyetlen
sárkányt sem győz le, de esze és bátorsága végig
alakítja saját sorsát. Az előadás egészében kalandok
képregényszerű sorozata; ehhez hasonlóan Izolda
identitása is töredékekből, részekből, döntések so-
rából, a történet „képregény kockáiból”, sőt a többi
szereplőből építkezik. Az előadás Izolda kamasz-
koráról szól.

Izolda társadalmi helyzete és társadalmi neme szü-
letésétől kezdve kijelöli számára az érett nőként
betöltendő szerepét; azt a szerepet, mely szerint
elvárják tőle, hogy ír királylányként megfelelően
menjen majd férjhez. A megfelelő ebben az esetben
természetesen azt jelenti, hogy a szülei (közülük is
inkább határozott édesanyja, mintsem gyenge aka-
ratú, „papíron” király édesapja3) jelölik ki számára
a férfit, aki – a különböző politikai, pénzügyi és
geopolitikai szempontok szerint – ideális partner
lesz az ország és ily módon Izolda számára. Ne-
veltetése is ennek megfelelően alakul: az ír királyné
kérésére Trisztán (igaz, akkor még Tántrisz álnéven)
zenélni tanítja. Izolda a zeneórák közben serdül
fiatal lánnyá, a teste egyetlen bábcserével nő fel:
amikor a hegedűre kerül sor, a kislánytest eltűnik
a hangszereket megjelenítő kihajtós (pop-up) könyv
mögött, és helyette legközelebb már az érett női
bábtest bukkan fel. Ez a kettő leginkább méretében
különbözik egymástól; Izolda a megtestesülése
a korszak gyerekekről vallott nézetének, miszerint
„[a] gyerek legfőbb értéke az volt, hogy felnőtt lehet
belőle. Gyerekként se látták másnak, mint kicsi fel-
nőttnek.”4 A kislánytest mellkasa laposabb, arca
még gyerekesen kerekded, de ruha- és hajviselete
ugyanaz, mint felnőtt változatáé. Trisztán a kislány
Izoldának dicséretképpen még megpaskolja a fejét,
de az érett testű nőt már csak zavartan végigméri,
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1 Trisztán és Izolda. Rendező: Csizmadia Tibor, bábtervező: Hoffer Károly, Budapest Bábszínház, 2014. február 6. https://www.bu-
dapest-babszinhaz.hu/repertoar/trisztan-es-izolda (2017.04.06.)

2 A lovagregények és –eposzok legnépszerűbb történeteiben kalandok sorát éli át a hős: kalandokat, amelyek szorosan
összefonódnak a feudális hűséggel, az udvari etikettel és a szerelemmel. Ennek fényében aligha kell mondani, hogy
ezek a történetek nem éppen az aktív hősnőkről híresek. A lovagi irodalomról, illetve a Trisztán-legenda feldolgozásáról
bővebben ld. Michel Stanesco, Michel Zink: A középkori regény története az európai irodalomban. Ford. Sashegyi Gábor.
Bp., 2000. Palimpszeszt

3 Gurmun, az ír király az előadásban csupán kétdimenziós: egy papírlapra van ráfestve az alakja, ezzel is érzékeltetve,
hogy akaratában gyenge uralkodó, aki másokra (főleg a királynéra) támaszkodik a döntésekben – báb a bábok között.

4 Komáromi Gabriella: Előszó = Ötven nagyon fontos „gyerekkönyv”. Szerk. Borbély Sándor. Bp., 1996. 5. Lord Könyvkiadó
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majd a kezéhez sem mer hozzáérni. (Érdemes ezt
a motívumot megjegyezni, mivel Izolda keze egy
jóval későbbi jelenetben majd Izolda egész testének
helyettesítőjévé válik.) Helyette a lány teszi meg
az első érintést, és innentől kezdve egy sor apró
gesztusból, nézésből egyre nyilvánvalóbbá válik,
hogy a két fiatal bizony vonzódik egymáshoz. Ide
sorolható az a vehemencia is, amivel Izolda kardot
ránt Trisztán ellen; anyja előtt haragját azzal indokolja,
hogy Trisztán ellenség és becsapta őt. Ezzel a szó-
használattal el is árulja magát, kibukik belőle, hogy
személyes sérelemnek érzi, ha valaki, akibe a bi-
zalmát – és be nem vallott, sérülékeny, ébredező
vonzalmát – helyezte, végig hazudott neki. Izolda
ébredező szexuális érdeklődésének tárgya tehát
Trisztán lesz, nem pedig a Tárnokmester, az első
kérője. A sárkánnyal vívott küzdelem után Izolda
és bizalmasa, a vele egykorú Brangaene ápolják
Trisztánt, és épphogy össze nem verekednek azon,
hogy melyikük borogassa, melyikük dörzsölje az ifjú
testét. Miután megegyeznek, hogy egyikük sem
látott még férfit meztelenül, engednek kíváncsisá-
guknak és mindjárt be is lesnek a takaró alá.
Mi rejlik a bábok takarója/ruhája alatt? A színpadot
papír borítja: papír, amelyre vetíteni lehet (képregény
formájában jelenetet az előadásból), amelyet le
lehet tépni-szaggatni, amely hajóvá alakul (és egyet-
len papír-vitorla képes azt érzékeltetni a nézőkkel,
hogy egy egész hajó indult meg feléjük), esetleg ír
őrszemek testét képezi. Nem mindenki rendelkezik
kifaragott bábtesttel; míg a főszereplők két mozgatót
igénylő bunraku bábok, a mellékszereplők egymoz-
gatós bunrakuk, de felbukkannak mellettük a már
említett papírkatonák vagy például a testében négy
harcos (négy mozgató) erejét hordó, csak páncél-
zatból álló Morold. A papír a játék eszköze az elő-
adásban – és egyben az elfedés/eltakarás kézzel
fogható szimbóluma. A darabban számos játék van
azzal, hogy mit akarnak a szereplők eltakarni, illetve
leleplezni. Marke király le akarja rántani a leplet (a
papírt) Izolda hűtlenségéről; Izolda nem akarja fel-
fedni a király előtt, hogy már nem szűz. A nász-
éjszaka előtt Brangaene azt tanácsolja, Izolda fújja
el a gyertyát, akkor a király majd nem fogja látni,
hogy a felesége már nem érintetlen – mire Izolda

szomorúan felvilágosítja, hogy a király azt nem
a szemével fogja látni… A helyzetet végül egy ru-
hacserével oldják meg, és ezzel vissza is értünk
az eredeti kérdéshez. Milyen testet rejt a bábok ru-
hája? Ahogy lekerül róluk, nyilvánvalóvá válik, hogy
nincsenek az emberi testre jellemző másodlagos
nemi jellegek kialakítva rajtuk. A nők mellkasa dom-
borúra van kifaragva, de ennyi, nincsenek részletesen
kidolgozott melleik. Ellenben a bunraku báboknak
van egy részletesen kidolgozott szerkezete, amelyet
ruhával takarnak, de még a ruha sem fedi el teljesen,
hanem követi annak kialakítását (például a törzs
illesztéseit) vagy éppen engedi, hogy meglássuk
(például a könyökhajlat szándékosan kibukkan
az ing alól). Ez a szerkezet pedig a történetben
betöltött szerepükhöz igazodik, tehát lényegében
a biológiájuk alkalmazkodik a társadalmi nemükhöz.
Az alacsonyabb szereprendű, szerkezetileg kevésbé
kidolgozott szereplők nemi határai is jobban el-
mosódnak: például az ír őrszemek csak egy sisakból
és egy darab leszakított papírból állnak, mégis min-
denki elfogadja, hogy ők katonák, ebből kifolyólag
(a kor szokásainak megfelelően) pedig bizonyára
férfiak, hiába van köztük olyan, akit jól láthatóan
színésznő mozgat, és akinek ezáltal egy (elmélyített)
női hangot kölcsönöz.
A fentiek fényében már egyáltalán nem lehet meg-
lepő, hogy a szexuális együttlét az előadásban
nem illusztrációval, hanem stilizációval történik.
Trisztán és Izolda együttléte esetében, ahol szerelmi
együttlétről van szó, a vásznon, amely mögött el-
tűnnek, két fehér fénykör kergetőzik a zenére. Ezzel
szemben Marke király és Izolda nászéjszakáján,
amely a házasság elhálását jelenti, a hangsúly
a fénykörök mozgása helyett a fény színén van.
A vörös fény (a vérfolt a nászlepedőn) bizonyítja,
hogy Izolda szűz volt, amikor a házasság megköt-
tetett. Csakhogy Izolda már nem szűz, mikor férjhez
megy. Az alaphelyzet ugyanis a következő: Marke
király Izolda második kérője, aki azonban nem
maga megy el Írországba lánykérőbe, hanem Trisz-
tánt – aki már úgyis ott van, ráadásul megnyerő
ifjú, jó harcos és jó zenész, tehát bizonyára könnyen
sikerre viszi az ügyet – bízza meg a feladattal. A há-
zasság hivatott az Írország és Cornwall között dúló
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viszály végére pontot tenni, és ezáltal Izolda lesz
a béke záloga. Betölti a gyerekkora óta neki szánt
szerepet: megfelelően megy férjhez. Ebben
az egyezségben szó nincs szerelemről.5 Előző kérője,
a Tárnokmester is keverte a szerelmet a testi von-
zalommal, amit a lány látványa ébresztett benne,
de Marke király még soha képét sem látta Izoldának,
indíttatása tehát tisztán politikai: a béke biztosítása
a háború befejezésével a külpolitikában és az utód-
lás biztosításával a belpolitikában. Az ír királyné
azonban szeretné biztosítani, hogy a házasság
alapját a politikai érdeken kívül a kölcsönös szeretet
is biztosítsa, így – a varázsszerek ismerőjeként –
olyan bájitalt bíz Brangaene gondjaira, amely olt-
hatatlan szerelemre lobbantja egymás iránt azokat,
akik isznak belőle. Izolda anyjának bájitalismerete
kulcsfontosságú a történetben: Trisztán azért érkezik
álruhában az ír udvarba, mert csak ott remélhet
a Morold lovagtól szerzett sebeire gyógyírt; egy va-
rázsfőzet hivatott biztosítani Izolda boldogságát (és
lesz a tragédia okozója végül); illetve a haldokló
Trisztánnak is csak Izolda tudna gyógyírt hozni,
mind személyében, mind az anyjától tanult varázs-
szerek formájában. Mindezt hangsúlyozandó az ír
királyné melleit két bájitalos üvegcse alkotja.
A Cornwallba vivő úton Izolda és Trisztán egy időre
kettesben marad a hajón; ekkor a királylány visszatér
korábbi vitájukhoz, igaz, ezúttal kard nélkül: az ifjú
zenész hazudott neki, noha kétszer is megmentették
az életét, becsapta, ezért ő nem szereti, nem kedveli.
Ennek a jelenetnek a párja, amikor Marke király
megneszeli, hogy a felesége és Trisztán titkos ta-
lálkára készül éjszaka a kertben, ezért elrejtőzik
egy közeli fán hallgatózni. Csakhogy a holdvilág
leleplezi, így Trisztán és Izolda ki tudja játszani:
fennhangon arról biztosítják a másikat, hogy nem
kedvelik, nem szeretik, sőt, gyűlölik egymást.
Ez a párhuzamos dramaturgia ismételten azt erősíti,
hogy már a bájital megivása előtt is vonzódtak
egymáshoz. Hiszen a hajójelenet természetesen
az elkerülhetetlen drámai fordulatba torkollik: ha
már országaik a házasság révén békülnek, ideje,

hogy egyéni szinten is megbékéljenek, és erre
a Brangaene által elzárt itallal koccintanak. A hatás
nem marad el, hiszen ha egy varázsital elég erős
ahhoz, hogy a közömbös szíveket egymás felé for-
dítsa, hogy ne hatna egy ébredező, ifjonti vonza-
lomra…? Mire Brangaene visszatér a hajóra, Trisztán
és Izolda már testileg is átadta magát a szerelemnek,
és a gyertyákat elfújni kevés ahhoz, hogy a király
ne vegye észre, hogy a felesége már nem szűz.
Így aztán Brangaene lesz Izolda helyettesítője
a nászi ágyban. A két lány szerkezetéig lemeztele-
nedik, és a nászi köntöst Brangaene veszi fel, ezáltal
teste, ha csak rövid időre is, Izolda testévé válik.
Így lesz Brangaene elvett szüzességének vörös
fényfoltja a díszlet beszakított papírján (korábban
Izolda bábtestével dobta be a mozgatója) Izolda
szüzességének bizonyítéka.
Brangaene teste egy időre Izolda lesz, mint ahogy
egyszer Izolda kezének másolata is Izolda helyet-
tesítőjévé válik. Trisztán és Izolda nem tud lemondani
egymásról (nem tudnak lemondani a szerelemről),
Marke király féltékenysége pedig nem alszik. Átvitt
értelemben és szó szerint is, mivel egy idő után
a király már csak úgy tud aludni, ha álmában hitvese
kezét fogja, ezzel biztosítva, hogy nem hagyja el
az ágyát éjszakára. Brangaene viaszból elkészíti
Izolda kezének másolatát, és azt csúsztatja az alvó
király kezébe, így Izolda kiszökhet Trisztánhoz. Amíg
alszik a király, a testrész elég az egész test helyett,
ám amikor felriad, a kéz már nem tudja pótolni
Izolda hiányát. A szerelmesek sokszor kísértették
már a sorsot és sok fizikai megpróbáltatáson mentek
át a szerelemért (eret vágtak rajtuk, Izoldát a tüzes
vas próbájának vetették alá6, meztelen kardot fektettek
lemeztelenített testük közé), de ezúttal félreérthe-
tetlenül lelepleződnek, és Trisztánnak távoznia kell
Cornwallból. Így találkozik Fehérkezű Izoldával, Arundel
hercegnőjével, aki ugyanúgy néz ki, mint Izolda, csak
éppen barna a haja és más ruhát visel – de az őt
mozgató és hangját kölcsönző színésznő ugyanaz.
S mivel Izolda nem lehet az övé, Trisztán úgy dönt,
hogy azt a nőt veszi feleségül, aki a legjobban

5 „Nézzünk szembe velük, ezek a felnőtt élet tényei: a halál, a szex, a politika.” Géher István: Shakespeare-olvasókönyv.
Tükörképünk 37 darabban. Budapest, 1991. 198. Cserépfalvi-Szépirodalmi.
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hasonlít a szerelmére, sőt ugyanúgy hívják, mint
a szerelmét. A házassági fogadalmakat, ha kissé
kitekerten is („Szereted-e Izoldát? – Én Izoldát sze-
retem.”), de megteszik, ám a házasságot nem hálják
el. Az esküvői jelenet párja Marke király és Izolda
esküvője, ahol Izolda Trisztánéhoz hasonló gondban
van, mivel ő is arra készül éppen, hogy olyan fo-
gadalmat tegyen, amely nem igaz: nem szereti
a férjét, már a házasság előtt hűtlen volt hozzá és
később sem tud hűséges maradni.
Trisztán története úgy zárul, ahogy kezdődik: pár-
viadalt vív, sebet kap, sebe elmérgesedik, és gyógyírt
csak attól remélhet, akitől nem kaphatna. Guvernal
hajón hivatott elhozni Izoldát; ha sikerrel jár, fehér
vitorlát bontanak, ha nem jöhetett az imádott nő,
feketét. Ez a módszer azonban már az ókori görög
mitológiában sem működött, és most is tragédiát
okoz: a féltékeny Fehérkezű Izolda azt hazudja,
hogy fekete a vitorla, Trisztán belehal a bánatba
(és a sérüléseibe), az érkező Izoldának pedig
megszakad a szíve. Trisztán számára Fehérkezű
Izolda nem válhatott Izolda pótlékává, de a meg-
özvegyült Marke király – akinek Brangaene mindent
elmondott a bájitalról, és így már kész lenne meg-
bocsátani feleségének és Trisztánnak is – örömmel
fogadná el a lány kezét (és egész testét). Az elő-
adásban gyakorlatilag minden férfi Izoldára vágyik,

és minden nő Izolda. Az ír királynénak nincsen
neve, csak titulusa, a szerepe pedig, hogy Izolda
édesanyja legyen. Brangaene sorsa, hogy a sze-
relmesek titkát őrizze, akár úgy, hogy egy időre
Izoldává válik. Fehérkezű Izoldának pedig az ren-
deltetett, hogy Izolda legyen annak, aki nem kap-
hatja meg, vagy annak, akié egyszer volt, de el-
vesztette. Izolda a nagybetűs Nő. Az előadás
végére a számtalan nőalakból megkonstruálódik
egy Izolda-kép, egy olyan nő képe, aki belevetette
magát egy szerelembe, amelyről tudta, hogy tiltott,
amelyért hazudott és cselt szőtt, próbákat állt ki,
és amikor le kellett mondaniuk egymásról, ő nem
tudott más vidékeken hősi kalandokba bocsátkozni
a felejtés érdekében, mint Trisztán. Ezt az időt
kénytelen volt a szerelme nélkül eltölteni, és
miután Trisztán meghalt, Izolda úgy dönt, hogy
inkább belehal a fájdalomba. A számára kijelölt,
betöltendő szerep az lett volna, hogy feleség és
királyné legyen – akárcsak az édesanyja, akinek
lehetőségei kimerültek abban, hogy a férjének
segít a döntéshozatalban, és varázsfőzeteket készít.
Izolda viszont, akarva-akaratlanul, a nővé érés
hosszabb, fájdalmasabb, de érzelmekben gazda-
gabb útját választotta, és a halál az ő esetében
talán azt jelenti, hogy megélt mindent, amit ér-
demesnek talált a megélésre.

6 Ahhoz, hogy a tüzes vas próbáját kiállja, Izolda isteni segítséget kapott. Az előadásban megfér egymás mellett a báb sárkány,
a sárkány hús-vér színész által játszott ördögi lelke, és Isten, akinek csak a hangját hallani, illetve csillogó tükörfelületként
jelenik meg fizikai valójában (és nem mellesleg ugyanaz a színész kölcsönzi a hangját, aki a sárkányt megtestesítette).

The story of Tristan and Isolde was one of the most popular themes in medieval chivalric literature. A for-
bidden love between the two young people kindles and bursts into flame. This love is purified only by the
simple fact that it was caused by a potion drunk by mistake. Their story features two eternal human ele-
ments, love and death, and the moral founadtion is unassailable – the ideal raw material for literature. In
fact, since Tristan is so rich in adventures, it is perfectly suited for puppet theater. The performance shows
Isolde’s process of becoming a woman; the little girl becomes an adult, and by the end of the show, she
has changed both physically and mentally. It’s possible that she didn’t slay one single dragon, but her wit
and her courage shape her destiny throughout. The whole performance is a series of comic book adven-
tures. Similarly, Isolde’s identity is also comprised of fragments, parts, a series of decisions, frames of a comic
strip and even the remainder of the characters. The whole thing is about Isolde’s adolescence.
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