
Ibsen 1881-ben Sorrentóban írta meg a Kísérteteket (innen a plaszti-
kus déli ragyogás?), a dráma gyorsan megjelent nyomtatásban is. Vi-
szont színpadi megjelenése eleinte óriási felháborodást keltett, akadt
angol kritikus, aki azokat is „tisztátalan lelkûnek” nevezte, akik képe-
sek megnézni. A Kísértetek idôrendben a Nórát követi az Ibsen-drá-
mák sorában: Zsótér Sándor szerint „ellen-Nóra”, amennyiben meg-
mutatja, mi történik, ha az asszony végül mégsem hagyja el a családi
fészket. De persze több is, más is ennél. A szombathelyi bemutató
mûfaji meghatározása: „egy családi dráma két felvonásban”. 

((FFeekkeettee  bbáárrssoonnyyffootteell)) Az elsô körben nem kell rejtvényt fejte-
ni: a szombathelyi Kísértetek színlapja is közli, hogy az elôadás
díszlete-látványvilága a Max Reinhardt 1906-os berlini Kísértetek-
rendezéséhez készített Munch-vázlatok alapján jött létre, a kép-
másolatokat a kecskeméti színház mûhelyében festették. „(…) Ed-
ward Munch remek díszletében ottan áll egy puha, fekete bársony-
fotel, amelybe majd végül beleroskad az agyalágyult piktor. Hiába.
Nekem színész kell mostan, és nem folt, nem ügyesség, nem el-
mésség. (…) Mértéke az est sikerének, hogy egyedül Reinhardt
aratott osztatlan tetszést Engstrand szerepében. De még ô, a bo-
szorkamester is hiába toppantott a sánta lábával. Az igazi kísérte-
tek nem jelentek meg” – írta Kosztolányi Dezsô A Hétben a berlini
Deutsches Theather Kísértetek-elôadásáról 1910 májusában. Az a
régi Reinhardt-elôadás bizonyos szempontból maga is ott „kísért”,
sajátos kísértetként mûködik a pont 110 évvel késôbb bemutatott
szombathelyi Kísértetekben. 

((AAkkttiivviizzáállóóddóó  kkíísséérrtteetteekk)) Talán még tanulságosabb elolvasni
azt az eredetileg a Pesti Hírlapban megjelent 1924-es Kosztolányi-
kritikát, amely a budapesti Renaissance Színház Kísértetek-bemu-
tatójáról született, és amelynek végkövetkeztetése szerint „olyan
kísérteteket láttunk, amelyek félig-meddig már irodalmi kísérte-
tek”. Kosztolányi érvelése szerint „az az író, ki nemcsak a lélektan-
ra épít, mely sosem változik, hanem a társadalombírálatra is, mely
ma ez, holnap az, drágán fizet a lázas népszerûségért, mely egykor
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hadakozó munkáit körülvette. Egy emberöltô múltán nem értik
meg ôt. Ami ellen küzdött, az jórészt megsemmisült, amit hirde-
tett, az igazság, átment az egykori kortársak vérébe, kik továbbad-
ták ivadékaiknak. Merészsége sokszor unalmasnak, apostolosko-
dása sokszor szószátyárnak tetszik. Úgy rémlik, hogy nyílt kapukat
dönget. (…) Különösen áll ez a norvég prófétára, ki a századválto-
zás elôtt búcsúztatta el azokat a polgári elôítéleteket, melyeket e
gyorsan haladó, háborúkkal, forradalmakkal teljes korban azóta
rég el is temettek”. Kosztolányi nagyon magas labdát ad, szinte
szégyenkezve lehet csak kimondani: lám, körülbelül száz év eltel-
tével – Magyarországon legalábbis – bebizonyosodott, hogy nem
volt igaza. Sôt: Ibsen társadalombírálata a szombathelyi Zsótér-
rendezésben – akár a napi hírek szintjén is – elevenebbnek hat,
mint valaha. Pásztor Manders – Szerémi Zoltán elôadásában az el-
tartott irónia és az átéltség késélén táncoló – tirádái a nô dolgáról
(hogy szolgálja a férfit), a fölforgató liberális eszmékrôl-könyvekrôl
(amelyekrôl természetesen úgy mond megfellebezhetetlen véle-

ményt, hogy soha egy sort nem olvasott egyikbôl sem) már-már
abszurd referencialitással vonatkoztathatók a korra, amelyben
élünk. Hát így aktivizálódnak a félig-meddig már irodalmi kísérte-
tek. Az Alvingné keze ügyében tornyosuló lázító könyvek között rá-
adásul van most az asztalon egy Ibsen-kötet is, amely – bár a fel-
sôbb nézôtéri széksorokból nyilván nem azonosítható – egyrészt
tekinthetô könnyû fricskának, másrészt megerôsíti azt a föltevést,
hogy a szombathelyi elôadás magára Ibsenre, pontosabban az Ib-
sen-befogadásra is reflektál. A jelenkori referencialitás mégis anél-
kül születik meg, hogy Zsótér akár egyszer is kikacsintana, aktuali-
zálna. Ellenkezôleg: a tôle megszokott szikár pontossággal ragyog-
tatja föl a pôre, áttetszôségében sokrétû szöveget. 

((MMiinneekk  aa  ppllüüssssffootteell)) A szombathelyi elôadáshoz (szokás sze-
rint) új fordítás készült. A rendezô Boronkay Somát kérte föl a nyers-
fordítás elkészítésére, azzal a nem is annyira magától értetôdô inst-
rukcióval, hogy a szöveg lehetôség szerint pont az legyen – se több,
se kevesebb –, mint amit Ibsen leírt. A finommunkát aztán (szokás
szerint) ô maga és Ungár Júlia végezte el. Mert Zsótér szerint a ma-
gyar szövegváltozatok általában puhábbak a ropogó-pergô norvég
eredetinél, pedig „Ibsennek nem kell a plüssfotel”. Itt máris furcsa
összecsengés keletkezik: a Kosztolányi-kritika szerint a bizonyos
elemeiben megidézett Reinhardt-rendezés végén puha, fekete bár-
sonyfotelbe „roskad bele az agyalágyult piktor”, a Zsótér-rendezés-
ben azonban sem a szöveg, sem a látvány szintjén nincs nyoma
semmiféle plüssnek-bársonynak. A végjátékban Osvald egyenes
háttal, vagy inkább valami furcsa, elomló, a háttér-látványban felol-
dódó merevségben ül a festéshez odakészített, egyszerû, támlátlan
széken; ebben a pozícióban válik eggyé a képeivel, veszik el anyja
segédletével végképp a nemcsak a térben ide-odamozgatott, ha-
nem a fényváltozások által is folyton mozgásban, helykeresésben
lévô, tobzódó és sokjelentésû vizuális élményt kínáló színházi ku-
lissza-labirintusban. Élni már képtelen. Egyetlen egyszer mégis föl-
tûnik a bársony: Osvaldban a saját sors/betegsége megnevezése –
„lágyulás az agyban” – idéz föl cseresznyepiros selyembársony dra-
périákat, valamit, amit „delikát megsimítani”. A kemény-lágy op-
pozíció változataira (kötelesség-életöröm, északi sötét-déli ragyo-
gás, realitás-illúzió, itthon-külföldön stb.) épül az egész elôadás.
Egyetlen egyszer azért elôfordul „magyaros” utalás, ha tetszik, ak-
tualizálás is: amikor Manders Alvingnéval az azilum birtok- és papír-
ügyeit intézi, becsúszik egy „Soltvadkert”, de az utalásból ezúttal
nem épül motívumrendszer – mint a kecskeméti Macska a forró bá-
dogtetôn-elôadásban. Soltvadkert említése gyaníthatóan afféle
„belsô poén”, de egyáltalán nem öncélú: összekapcsolja a Zsótér-
gondolkodásra jellemzôen különben is összetartozó két bemuta-
tót. Itt is (Henrik Ibsen Szombathelyen), ott is (Tennessee Williams
Kecskeméten) a családi hazugságok leleplezése: leleplezhetôsége
vagy leleplezhetetlensége, gyógyíthatósága vagy gyógyíthatatlan-
sága az alapvetô tét. Mindehhez az itt-ott furcsa szórendekkel élô,
humort is megcsillantó friss magyar Kísértetek-szöveg mintha a
kortárs ír Varró Dániel-fordításokkal rokonítaná Ibsen világát, föl-
mutatva az „irodalmi kísértetjárások” újabb lehetôségét. 



((SSzzíínnéésszz  kkeellll  mmoossttaann)) „Nekem színész kell mostan, és nem folt,
nem ügyesség, nem elmésség” – írta 1910-ben Kosztolányi, mond-
ván, hogy a Reinhardt-masinéria ugyan mûködik, de Ibsen megkö-
veteli a jelentôs egyéni színészetet. A hatalmasra növesztett, attrak-
tív és dekoratív festménykulisszákat (tulajdonképpen a falakat Al-
vingné házában) folyton mozgásban tartó, ide-odatologató színé-
szek bizonyos értelemben mint valami óraszerkezet mechanikusan
mozgó figurái – vagy egy görög tragédia kórusa – mûködtetik a
szombathelyi elôadást: a koreográfia nagyfokú koncentrációt igé-
nyel. A látszólag céltudatos, a tisztázás, a nyugalom, az egyensúly
felé tartó mozgás azonban hiábavaló és reménytelen: a folyton vál-
tozó összképet mutató labirintusnak nincs kijárata (még a padlón is
festmény van). Illetve a kilépés csak radikális lehet. A szereplôk
mintha a kulissza-festményekrôl léptek volna le, vagy inkább festett
figurák lennének maguk is: gyakran beszélnek kifelé. A jelmez- és a
díszletvilág jelentéses összhangjáról – az ellenpontok elhelyezésé-
rôl – természetesen Benedek Mari és Ambrus Mária gondoskodik.
Mindez eddig akár „ügyesség” és „elmésség” is lehetne, de sokkal
több annál: jelentôs színészi teljesítményekkel párosul. A brechti V-
effektre emlékeztetô „kifelé beszélés” bevonja a nézôt a játékba.
Ennek talán legtelítettebb példája, amikor Alvingné és Pásztor Man-
ders arról beszél, hogy szükséges-e biztosítást kötni a fölavatás
elôtt álló Alving kapitány emléke-gyermekotthonra. Pásztor Man-

ders: „Akad itt annyi véleményformáló – valódi véleményformáló –,
aki megütközne rajta?” Alvingné: „Ilyenekbôl van itt sok, akik meg-
ütközhetnek”. Ahogy ezekben a pillanatokban Alvingné szerepében
Kiss Mari finom, napsugaras, idôtlenül ártatlan mosollyal az arcán
végigpásztázza, végigfürkészi a közönséget, abban van valami hip-
notikusan, zavarbaejtôen borzongató. Alvingné-Kiss Mari állandó-
sult mosolyában – miközben elegáns és lenge rózsaszínbôl a Regi-
nét idézô kis ruha közbevetésével a végkifejlet idejére elegáns és
lenge feketére vált – egyébként is tükrözôdik valami egyrészt a gö-
rög tragédiák sötét fényébôl, másrészt a japános-maszkos játékok
stilizációjából. (A szombathelyi Zarándokének-elôadásban, Jeles-
rendezésben ô játszotta az idô elôtt halálra ítélt öregasszonyt.)

Szerémi Zoltán Pásztor Manders szerepében végig azon a bizo-
nyos késélen táncol: eltartott irónia és átéltség (hiszi, amit mond)
határán. Az Alvingnéval – érte és ellene – folytatott küzdelemnek
nincs különösebb jele, se visszfénye. De ha a mérleg nyelve az eltar-
tott irónia felé billen, könnyen megbillenhet az elôadás is. A sántán
kopogó Asztalos Engstrand szerepében Trokán Péter maga az egy-
ügyûségbe és alázatosságba csomagolt, helyezkedô és életrevaló
ravaszság; föltéve, hogy megtalálja a ritmust. A ritmus megtalálása
minden bizonnyal összefüggésben van a szerep-szöveg tökéletes
birtoklásával. Ha ez hiányzik, növekszik a bizonytalanság és az eset-
legesség; és ha megtörik a feszes ritmus, oda az egész. Zsótér Sán-
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dor színészpedagógiai képességei Fekete Linda játékában mutat-
koznak meg igazán. A céltudatos gépezetként mûködô Regine szo-
rosan megkoreografált szerepében – de hát ô az, aki tanul, aki két
világ határán van, aki a tükörben fölépíti magát, aki más akar lenni
– képes megszabadulni minden fölöslegtôl, miközben a kicentizett
koreográfia nem tûnik csinálmánynak: minden mozdulata az övé.
Jól mondja Osvald: „Remek, hibátlan, pazar. Olyan, mint egy épít-
mény.” A végtelenség teret szétfeszítô köreit, nyolcasait rója rendü-
letlenül, aztán a saját igazsága pillanatában a Koldusopera Kocsma
Jenny-balladájával masírozik ki a képbôl: a vérszínû fényekkel meg-
festett azilumtûzbôl a vérszínû bárka felé. Tökéletes kilépô. 

Bajomi Nagy Györgyöt meglátni a festészetet épp föladó, apja
halálának 10. évfordulójára külföldrôl hazatérô, lassanként evésbe-
ivásba süppedô Osvald szerepében: izgalmas heuréka-élmény. Ha-
sonló felfedezésekkel járt, amikor nemrégiben eljátszotta Hamle-
tet. A nagyra nôtt, korpulens, elomló és „elveszett” fiú egyrészt
maga az okos, józan, napsütötte és vonzó természetesség ebben a
hazugságokból rakott világban. Másrészt mohó, zsigeri vágyaktól
irányított, ösztönös kisgyerek. Pillanatok alatt porrá váló, az anyja
által évekig építgetett idealizált apaképpel; apátlanul – a téma az
Ibsent nagyra tartó Csehovnak lesz fontos igazán. Amikor Osvald
nyelve összekavarodik az „apa” szó ismételgetésében (az ismétel-

getés eredendôen a kiüresedéssel jár együtt), akkor abban a szét-
hulló „apá”-ban, mint valami anagrammában, fölsejlik a „Nap” is:
Bajomi Nagy György-Osvald mintha mohón kapkodna utána. Ezek-
ben az apakeresô pillanatokban már benne van az elsötétülô, rá-
adásul Szombathelyen a Hamlet befejezésére rímelô vég: „Add ne-
kem a Napot!” Miközben Alvingné harangszerû, fekete pliszéruhá-
ján, a szíve körül ott ragyog (hol fölvillan, hol eltûnik, a fények játé-
ka szerint) a kerek, napszerû medál.

((MMööbbiiuuss--sszzaallaagg)) Bár Alvingné tényleg képes kimondani, hogy
feleségként ô is hibázott („szembenéz az életével”), azért a Kísér-
tetek látszólag egyszerû, egyenesen vonalon futó pályája ennél ra-
fináltabban mûködik. Mint a megcsavart, de önmagába forduló
Möbius-szalag. (Mint a labirintus, ahonnan nincs menekvés.) Ami
az elsô órában fölépül, a másodikban visszafordul. A takargatni, le-
tagadni, megsemmisíteni vágyott múlt megismétlôdése keserû
paródia: akár az apa-fia párhuzamot; akár a leégett, aztán „tenge-
részotthonként” újratervezett azilumot; akár Alvingné házastársi,
illetve anyai mûködését nézzük. (Az elôbbit mintha megértené, az
utóbbit kevésbé.) Az elsô felvonás vége Alvingné-Kiss Mari képsze-
rûen kimerevedô, babaszerû döbbenetével: néma sikoly. A háttér-
ben suttogások: Osvald megkörnyékezi Reginét, az eltemetett,
megszépített múlt a jelenre kopírozódik. És bár az Ibsen-dráma a
szöveg szerint Osvald összeomlásával, Miskin-szerû anyagba süp-
pedésével és Alvingné néma rémületével ér véget, Zsótér Sándor
radikálisabb (megint csak a Hamlet-véggel összevethetô) lépést
választ. Alvingné beveszi, végül ô veszi be a hangzásában-hangula-
tában Csáth világát idézô, Osvaldnak fölírt „morfinport”, így száll
le a történet végtelenített futószalagjáról. Osvald a végjátékban
egybeolvad a saját képi világával: lábánál „A Nap”, benne marad a
mûvészet labirintusában. Az élet máshol van. 
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