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A  budapesti Katona József Színház  
oslói vendégjátéka 

 
“Amiről az ember azt hiszi hogy evidens, arról a 
próbák során kiderül, hogy egyáltalán nem az”            

Ascher Tamás 
 

A magyar “színház-ínyencek” számára a 2008. évi oslói Ibsen Feszti-
vál legizgatottabban várt produkciója természetesen az Ascher Tamás 
rendezte és a Katona József Színház előadásában  bemutatásra került 
Ibsen A vadkacsa című 5 felvonásos dráma volt. Az előadásokat szept-
ember 2-án kedden és 3-án szerdán este 19.30-ra tűzte műsorára az 
oslói Nemzeti Színház.   
A már sok éves kapcsolatnak és a nemzetközi hírnévnek köszönhetően 
kapott meghívást a magyar színházi társulat az Ibsen fesztiválra. A 
darabot már 2 éve játsszák Magyarországon és nagyon jó kritikákat 
kapott.   
Asher Tamás dolgozott már korábban norvég társulattal, az oslói Nor-
vég Színházban rendezte meg a Mesél a bécsi erdő című Ödön von 
Horváth darabot, amivel elnyerte az év előadásáért járó rangos Hedda-
díjat. Ascher Tamás rendezőt Ibsenről, a rendezői és színpadi munkák-
ról kérdeztem. 
 
- Milyen érzés Ibsent a hazájában játszani? Jelent-e valamilyen 
plusz kihívást? 
Nem nagyobb drukk ez, mint amikor bármilyen előadásra, bárhová 
elmegyünk. … hogy megértik-e a szándékunkat vagy szeretik-e, aho-
gyan mi Ibsen darabjához nyúlunk, az nem csak Ibsen hazájában fon-
tos, hanem minden közönség előtt. Talán itt kicsit biztonságosabb, 
mert  azt gondoljuk, hogy nem ismeretlen művet viszünk ismeretlen 
közönség elé. De sokszor adódott hasonló helyzet, mert jártunk Moszk-
vában az Ivanov-val, Párizsban a Tartüffe-vel, tehát van már tapasztala-
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tunk abban, hogy egyszer csak megjelenünk egy klasszikus szerzővel a 
szülőhazájában. 
- Éppen ezért nézhetik kritikusabb szemmel vagy értelmezhetik 
másként. 
- Nem biztos, hogy kritikusabb szemmel nézik. Nekünk az igazi prob-
lémánk az, hogy magyarul beszélünk külföldi közönség előtt, és a ki-
vetítőn csak néhány lefordított sor olvasható. Nekünk az lenne a fon-
tos, hogy mindent jól értsenek, és hogy együtt haladjanak a darabbal, 
tehát a szöveg azonos időben fusson az aktuális jelenettel. Attól nem 
félünk, hogy félreértelmezik a darabot. Ma már a színházaknak kime-
ríthetetlenek az értelmezési lehetőségei, nincsenek kanonizált formák. 
Láttam az itteni fotókon, hogy mások hogyan játsszák Ibsent, láttam a 
magyarországi vendégjátékukon Eirik Stubø rendezésében az oslói 
Nemzeti Színház Hedda Gabler változatát;  nincs ma már előírva, hogy 
Ibsent így vagy úgy kell játszani, és aki másképp teszi, az szentségtörő. 
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- Az Eirik Stubø rendezte Hedda színpadképe meglehetősen eltért a 
korhűtől. Egy csőfélében játszódott a darab. Ez teljesen más Ibsen 
megközelítés. 
- Nem cső volt, hanem stilizált színpadkép. Tehát nem reális. Olyan 
színpadi megoldás, ami elvet minden naturális eszközt; jelzésszerű, 
egyszerű. A színészi játék is lehet annyira túlstilizált, hogy jelentősen 
eltér a megszokott formáktól. Ma már szinte kötelező eltérni a kanoni-
zált formáktól. Tulajdonképpen az én A vadkacsa előadásom nem is 
annyira eltérő. Bizonyos mértékig kopárabb, mint a szokásos Ibsen 
színrevitelek; ez egy pszichológiai- realista megközelítés, kis abszurd 
beütéssel. 
 
- A vadkacsa Ibsen utolsó szimbolista műve. Ibsent ugyanakkor 
realistának is tartják.  Ez a kettősség hogyan befolyásolja a rendező 
munkáját? 
- Ezek esztétikai kérdések, ehhez a rendezőnek semmi köze. Ez irodal-
mi téma; hogy az irodalmárok milyen izmusokról beszélnek, annak a 
darab színreviteléhez nincs köze. Attól, hogy valami szimbolista, attól 
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lehet realista, ez nem ellentmondás; a rendező szimbólumokkal dolgo-
zik, de valóságos térben, valóságos emberekkel, valóságos dialógusok-
kal; s hogy ezt mennyire stilizálja a rendező, az mindig hozzáállás kér-
dése. Az csak irodalmi probléma, hogy valami szimbolista vagy realis-
ta; lehet egyszerre mind a kettő.  
 
- Ibsen milyen magatartást vár el a szereplőitől, és Ön, mint rende-
ző, milyen viselkedést vár el a színészektől? 
- Ibsen semmit sem vár el, történeteket ír, és mint a krimiben, minden-
kinek rettenetesen sok titka van, és ezeket a titkokat lassan kikotyogják, 
kifecsegik és szép lassan megvilágosodik a történet. Az, hogy ez milyen 
magatartás révén derül ki, az csak rendezői hozzáállás kérdése. Nyilván 
megvan Ibsen műveinek a szokásos társalgási stílusa, s minnél több 
feszültséget sikerült a szerzőnek beleszőnie, és minél absztraktabbá 
sikerült tennie, annál érdekesebb lett. 
 
- Milyen emlékezetes pillanatai voltak A vadkacsa próbáinak, elő-
adásainak? 
- Simkó Katalin, a Hedviget játszó színésznő a főiskoláról bekerült a 
darabba. 21 éves, és ez az első nagyszínpadi szerepe. Izgalmas dolog 
volt, hogy hogyan érik bele a szerepébe, hogyan szokja meg, hogy 
nagyszínpadon van, nagyközönség előtt; óriási dolog annak, aki eddig 
csak főiskolai vizsgakörülmények között játszott. És izgalmas feladat 
Ibsent megfejteni. Ibsen kicsit túlbiztosítja magát, mindent többször 
mond el, hogy feltétlenül megfejtsük a titkait. A sok ismétlést ki kellett 
hagyni; a miénk egy erősen meghúzott változat. Tanulságos dolog, 
hogy amiről az ember azt hitte, hogy evidens, arról a próbák során kide-
rült, hogy egyáltalán nem az. Rengeteg izgalmas megfejteni való volt a 
darabban, és ez nagyon jól esett. 
 
- Ibsen magánéletéről elég fura dolgokat lehet olvasni. 
-Az írók általában elég fura emberek. Itt az a fontos és érdekes, hogy A 
vadkacsában, Gregers alakjában a saját addigi attitűdjét is erősen kriti-
zálja. A legnagyobb jószándék is károsan hat. Az emberek frusztráltak 
és sérült lelkűek, ezért a legjobb szándékuk is rosszat tehet. Ebben a 
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Részvétel csoportos kiállításokon 
1967 - A marosvásárhelyi megyei kiállítás  
1972 -1975  évi országos tárlatok – Dalles-terem 
1974  - Bukarest, fotógrafikai munkák - Fiatalok Atheneuma 
1974 - Varsó, nemzetközi plakátkiállítás 
 1975 - Párizs, London, 30 éves évforduló a fasizmus elleni győzelem 
1975 - Barcelona, Joan Miro rajzkiállítás 
1976 -  Bécs, metszetkiállítás  
1975 - Bukarest, Az emberi test -rajzkiállítás 
1975 - Bukarest, Stádiumok- fotó - Atelier 35 
1976 - Bukarest, Képzőművészek fotói - Schiller Ház 
 1977 - Stockholm, akvarell 
1977 - Leipzig IBA , könyvillusztració 

Pusztai Péter: Divatmenet 
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peter.i@videotron.ca 
Munkahelyei, kollaborációs kapcsolatai 
1969-1981- Az Ifjúmunkás című magyar ifjúsági hetilap, Bukarest. 
Grafikai szerkesztő, fotóriporter, később művészeti szerkesztő, az iro-
dalmi és művészeti melléklet szerkesztője. 
1973-1974 - A romániai képzőművészek uniójának és az Országos 
Fotóművészek  tagjának választják. 
Ugyanebben az időszakban, a Kriterion könyvkiadó reklámgrafikai, 
valamint könyvgrafikai tervezője. 
1978-ban a romániai magyarság Ábécés-könyvét tervezi és illusztrálja 
a bukaresti Didaktikai és Pedagógiai Kiadónál. 
Grafikus munkatársa számos kiadónak: Meridiane, Univers, Ion 
Creanga, Enciclopedica stb. 
1972-ben feleségül veszi osztálytársát, Nita Georgétát. 
1979-ben kiállítanak a Bonn melletti Weilersvistben, majd európai 
körútra indulnak 
1981 politikai menedéket kap Svájcban.  
1981-1984 a genfi Edito-Service belső munkatársa 
1983- ban a  Mondadori és Caran d' Ache Könykiadók kiadják három 
nyelven a Virágok Planetája című szerzői könyvét (francia, német, 
olasz) 
1984-ben letelepszik Kanadában, ahol festőművész feleségével együtt 
Publicité et Graphisme inc. névvel vállalatot alapít. Montreal számos 
kiadója számára végeznek illusztrációs munkát, rajzfilmeket, reklám-
grafikai megrendelések sorozatát készítik. 
Egyéni kiállításai 
1967 – Marosvásárhely, Szakszervezetek háza 
1971 – Bukarest, Nemzetközi fotószalon 
1977 - Bukarest – Simeza  
1980 - Brüsszel 
 1981 – Genf 
1982 – Luxemburg és Köln 
1995 – Kolozsvár, fotóriportok 
1996 – Budapest, Glória Art galéria (fotó és grafika) 
2008 – Montreál, 50 pillanat, fotó  
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műben Gregers Werle szati-
rikus, gonosz tükörképe egy 
fellelkesült, és buzgó idea-
lizmusában másokat vekzáló 
és másoknak kellemetlenke-
dő fiatalembernek. Mint az 
igazság bajnoka, nagy sebe-
ket ejt. Káros ez az igazsá-
got osztó, dogmatikus, me-
rev magatartás. Nem veszi 
figyelembe az élet sokszínű-
ségét; Ibsen ilyen.  
 
- Mennyi időbe tellett ösz-
szeszoknia a társulatnak 
ebben a darabban? 
- Ez egy 20 éve működő 
társulat, tökéletesen össze-
szokott színház, ahol sokféle 
módon, különböző felállás-
ban játszottak már a színé-
szeink. Persze jönnek néha 

újak, de ők is egy pillanat alatt beilleszkednek, mint Simkó Kata is. 
Inkább az okoz gondot, hogy már túlságosan is ismerjük egymást, és 
túlságosan is összeszoktunk, tehát nagyon fontosak az inspiráló új ta-
gok. 
 
A kedd délutáni próba a kellékek, és a berendezések beállításaival kez-
dődött, mert az új helyszín mindig eltér a megszokott környezettől.  
- A poharakra vigyáznunk kell - hallatszott a színpadról - s hozta tálcán 
a pincér csilingelve a vendégsereg poharait. 
- Jó, de a poharak otthon is mindig összetörnek - jött a rendezői válasz, 
és már kezdődhetett is a darabnyitó parti. 
A rendezőnek a rutinos színészi csapat irányításán túl - számunkra, né-
zőknek mellékesnek tűnő – részletekre is oda kell figyelnie. 
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- Hogy néz ki a falon az a két agancs? Túl közel vannak egymáshoz, 
csináljatok vele valamit!   Nézőként szinte észrevehetetlen, mert mi 
egy tökéletesen berendezett szobát látunk, ami pont odavonzza a tekin-
tetet ahová épp kell. A színpad tehát lassan "aschertamás köntöst" öl-
tött és jött az öreg Ekdal, aki visszafordulva dünnyögte a pincérnek, -
Marha! (ez már a darabhoz tartozott?) 
- Péter, fordulj a közönség felé, mert nem hallják! - szólt a rendező...  
… s életre kelt Ibsen 1884-ben színre álmodott világa. 
- Gina és Hedvig párbeszédét egy csattanó hang zavarta meg, és valami 
megmozdult a mennyezeten. 
- Mi volt ez, mi folyik ott?  - szólt a rendező a berendezés kezelőihez - 
Csak egy lámpát engedtünk le, amit a norvég műszakiak húztak fel 
tévedésből - jött a válasz.  
- Remélem, hogy holnap is a mai műszak lesz itt..., ne kövessük el 
kétszer ugyanazt a hibát…    
 
A szerdai előadás után Haumann Péterrel, Hjalmar apját játsszó szí-
nésszel beszélgettünk néhány percet, aki elmondta, hogy nagyon kí-
váncsi a norvég közönség véleményére. Két norvég hölgy is volt a tár-
saságunkban, egy nyelvész műfordító és egy állatorvos; 
- Csodálatos volt - nyújtották a kezüket a művész úrnak és nagyon há-
lásak voltak, hogy személyesen gratulálhattak. A darab kapcsán közö-
sen elmélkedtünk többek között azon, hogy Ibsent mennyire lehet mai 
módon értelmezni. Ibsent a maga idejében nehezen fogadta el a kortárs 
norvég közönség, és olvasótábor. De Ibsen jött, látott, győzött. Meg-
ajándékozta az utókort remekműveivel.   
 
Henrik Ibsen: A vadkacsa; Díszlet: Khell Zsolt; Jelmez: Szakács Györ-
gyi; Rendező: Ascher Tamás; Fordította: Kúnos László;  
Szereplők: Fekete Ernő, Haumann Péter, Keresztes Tamás, Máté Gá-
bor, Fullajtár Andrea, Simkó Katalin m.v., Bodnár Erika, Bezerédi 
Zoltán, Rajkai Zoltán, Szacsvay László, Dégi János m.v., Morvay Im-
re, Dankó István, Friedenthal Zoltán e.h., Herczeg Tamás e.h. 
  

Tóth Zsuzsanna 
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sára Brüsszelben állíthattuk ki munkáinkat a feleségemmel együtt, és a 
Belgiumi Szépművészeti Akadémia tagjának választottak, amit nyuga-
ti deviza hiányában nem honorálhattam. Ezután számos nemzetközi 
kiállításon vehettem részt: Barcelonában, Brnoban, Varsóban, később 
Genfben, Budapesten, Washingtonban, Montrealban és másutt.  
1981-ben politikai menedékjogot kértem és kaptam Svájcban, amit 
azonnal meg is kaptam. Az Edito-Service, Mondadori, kiadóknál dol-
goztam grafikusként. Három év elteltével, családi okok miatt Kanadá-
ba emigráltunk, ahol megalapítottuk a Publicité et Graphisme Inc. 
vállalatot. Számottevő kiadói és filmstúdiói megrendelésekre dolgoz-
tunk.  
A szülőföldemmel való kapcsolatom nem szakadt meg. A magyar 
falvak rombolása idején a HUNGARIAN HUMAN RIGHTS 
FOUNDATION szervezésében tiltakozó plakátot készítettem, s ez 
bejárta a világot.  

1989 után mehettem haza falumba, ahol szobrot állítattam Közép-
ajtai Benkő József tudósnak és a templom javításának anyagi költsége-
it nagy részben magam, fedeztem.  

Munkáimat számos világviszonylatban elismert színvonalas lap 
díjazta és közölte: Shutterbug, Popular Photography, Photo Life, 
Black& White (USA és Kanada).  

2005- ban, egy évig Tuniszban dolgoztam a CERES kiadónál. Há-
rom könyvet alkottam: a Tunéziai legendák, a Bardo-i múzeumban 
található ékszerek és 18-19. századi  férfi öltözetek díszkiadásait ren-
deztem nyomda alá a feleségemmel együtt, valamint egy szerzői gyer-
mekeknek szóló könyvet (szöveg és illusztráció francia és arab nyel-
ven).  

Jelenleg a Montreal melletti Vaudreuil-Dorionban élek, s folytatok 
sokoldalú művészi tevékenységet.  

Pusztai Péter 
Pusztai Péter, grafikus és fotóművész 
Sz. 1947. január 21., Szárazajta, Kovászna megye, Románia,  
Szépművészeti egyetem, 1974, Bukarest 
Könyvgrafika, metszet, reklámgrafika, fotó 
Magyar, francia, román felsőfokú, angol alapfokú nyelvismeret  
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