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A z ib se ni élet mû utol só 12 da rab ján, az úgy ne -
ve zett tár sa dal mi drá má kon, vé gig vo nul né -
hány rej tett mo tí vum, mely szin te mindegyik -

ben meg je le nik ilyen vagy olyan mó don. Gya ko ri, 
hogy ezek az al té mák ér le lôd nek né hány da ra bon 
ke resz tül, és egy kö vet ke zô ben bom la nak ki és vál -
nak fô té má vá. Ilyen pél dául a gye rek gyil kos ság is, 
mely min den eset ben a fér fi al ko tói vál ságával 
egyide jû leg je le nik meg. Így ta lál ko zunk ve le a Vad -
ka csá ban, a Hed da Gab ler ben, a Sol ness épí tô mes ter -
ben, és eb ben a kon tex tus ban bom lik ki a ké sôi Kis 
Ey olf ban is. 

A Rosmersholm ki tün te tett he lyet fog lal el az élet -
mû ben, s va la hol en nek a so ro zat nak a kö ze pe tá -
já ra he lyez he tô el. No ha köz vet len for má ban egyet -
len gyer mek sem lesz ben ne ag resszió ál do za ta, a 
gyil kos han gu lat mégis az el sô perc tôl kezd ve rá -
nyom ja bé lye gét a mû re. Ez az ér zés elô ször is ab -
ból a ful lasz tó lég kör bôl fa kad, mely a da rab egé -
szét vé gig kí sé ri, s on nan tól ve szi kez de tét, hogy 
Hel seth né, a ház ré gi szol gá ló ja, a má so dik mon -
dat után be csuk ja az ab la kot, mert hu zat van. E be -
zárt aj tók és ab la kok mö gött a fa lak ról vizs la tó, szi -
go rú, ros mer shol mi ôsök ha tá roz zák meg az élôk 
éle tét, a hol tak gyer me keiét, kik fé lig hol tak ma -
guk is, s akik nek gyer me kei so sem sír nak, s fel nô -
ve so sem ne vet nek. Rosmer és Rebekka óva tos lá -
za dá sa ilyen ér te lem ben pre ven tív: ôk min dent 
meg tesz nek azért, hogy eb be a ház ba gyer mek ne 
szü les sék, s ez a nem-meg szü le tés legalább olyan 
hang sú lyos, mint egy már meg lé vô nek az el pusz -
tí tá sa vagy meg nyo mo rí tá sa. 

Ám ha a mû vet kö rülöle lô da ra bo kat meg néz -
zük, a Rosmersholm olyan kör nye zet be ágya zó dik, 

mely ben a gye re kek el ha gyá sa, ha lá la vagy meg -
nyo mo rí tá sa köz pon ti sze re pet ját szik, és a mû vek 
dra ma tur giai csúcs pont ján he lyez ke dik el. Ahogy 
D’Heur le és Fei mer kö zös ta nul má nyá ban fo gal -
maz ta: „Ib sen nél an nak ér de ké ben, hogy a fel nôt -
tek prob lé mái megol dód ja nak, fel kell ál doz ni a 
gye re ket.”1 

Ib sen Nó rá ja há rom gye re ket hagy el, ami kor 
be zár ja ma ga mö gött az aj tót, hogy le ráz va ma gáról 
a pat riar chá lis ter rort, elin dul jon az önis me ret út -
ján. E vi szony lag hir te len és vá rat lan ha tá ro zott sá -
ga nem min den elôz mény nél kü li, ahogy er re több 
kri ti ku sa is rá vi lá gí tott. Az elôz mény nem a ha táro -
zott ság ban, ha nem a gye re kek hez va ló vi szo nyában 
rej lik, akik nek in kább ját szó tár suk volt, mint gon -
dos ko dó any juk. El len Hart mann2 egye ne sen azt 
fel té te le zi, hogy az az epi zód az el sô fel vo nás vé -
gén, mely ben a daj ka ké ri, hogy en ged je ma gá hoz 
a gye re keit, de Nó ra ha tá ro zot tan eluta sít ja a ké -
rést, nem egy sze ri eset le he tett a Hel mer ház ban. 
(Az eluta sí tást né mi képp fi no mít ja az a fel té te lez -
he tô in du lat, mely az ezt megelô zô je le net bôl táp -
lál ko zik, ami kor fér je ép pen ar ról ok tat ta ki, hogy 
a leg több fél re sik lott em ber bot lá sáért az anya te -
he tô fe le lôs sé.) Ha son ló at ti tûd del ta lál ko zunk a 
Sol ness épí tô mes ter fe le sé gé nél is, aki nek gye re kei a 
tûz vészt túlél ték ugyan, de any juk ér zé keny sé gét 
nem. Hart mann Nó ra és a töb bi Ib sen-hôs nô an ti-
a nya sá gát a po zi tív anyai min ta hiá nyá val ma gya -
ráz za, ám ez szá mos eset ben pusz ta hi po té zis, hi -
szen a leg több ször sem mit, vagy alig va la mit tu -
dunk a hôs nô any já ról, gon dol junk a Kí sér te tek re, 
a Ros mer sholm ra, a Hed da Gab ler re, és leg fô kép pen 
a Kis Ey olf ra. 

GALGÓCZI KRISZTINA 

A nô, a fér fi, a gye rek és a könyv 
Egy le het sé ges Rosmersholm-ér tel me zés

1 D’Heur le és Fei mer, Lost Child ren: The Ro le of the Child in the Psy cho lo gi cal Pla ys of Hen rik Ib sen, in Psy cho a na li tical 
Re view Vol. 63. 1976, No.1. 38. 

2 Hartmann, Elen, Ib sen’s Mo ther less Wo men. El hang zott elôadás ként a 2003 jú niu sá ban tar tott X. nem zet közi Ib sen kon -
fe ren cián, New York ban. Ol vas ha tó az in ter ne te ten: www.ib sen so ciety@li u .e du
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A Nó ra zá ró ak kord ja, mely a fe mi nis ta iro da -
lom kri ti ka ked venc és ha gyo mány te rem tô gesz tu -
sá vá eme lô dött, la vi na sze rû fo lya ma to kat in dí tott 
el az ib se ni drá ma fo lyam ban, mely ben et tôl a pil -
la nat tól kezd ve a bio ló giai és a szel le mi al ko tás 
össze fér he tet len és összeegyez tet he tet len fo gal mak -
ká vál tak. A rá kö vet ke zô Kí sér te tek ben, mely ben a 
fe le ség vissza tér meg rom lott há zas sá gá ba, a csa lá -
di kör bôl a gye re ket kell el tá vo lí ta ni ah hoz, hogy 
va la mi fé le ki bír ha tó egyen súly fenn tart ha tó le gyen. 
Sôt, a nô, aki el kül di ott ho ná ból sa ját fiát, ké sôbb 
gyer mek men he lyet ké szül felavat ni zül lött éle tû fér -
je örök sé gé bôl. Ki ha sít va az apai részt az anyai 
örök  ség bôl ily mó don, ugyanak kor mégis csak a fér -
fi re ru ház va a gye rek rôl, gye re kek rôl va ló gon dos -
ko dás fe le lôs sé gét, még ha poszt hu musz is. 

Ugyanez a fur csa gesz tus is mét lô dik meg majd 
egy má sik va riá ció ban a Kis Ey olf ban is, ami kor a 
nyûg gé vált gyer mek ha lá la össze hoz za az el hi de -
gült há zas párt, és szin tén egy gyer mek ott hon ala -
pí tá sát, sôt fenn tar tá sát ter ve zik kö zö sen, ôk, akik 
ad dig rá sem bír tak néz ni gye rek re. Eb bôl a meg -
le he tô sen bo nyo lult, és vissza-vissza té rô pszi cho -
ló giai kons tel lá ció ból két do log lát szik ki raj zo lód -
ni. Egy részt meg bom lott fér fi, nô és gye rek ter mé -
sze tes egyen sú lya: ez a pro fán szent há rom ság nem 
ké pes har mó niát al kot ni, a vi lág nak ez a ha gyo má -
nyos mik roegy sé ge fel bom la ni lát szik, amit – hi -
szen ô rúg ta fel – csak a nô ké pes új ra for rasz ta ni. 
Ezt pe dig csak sú lyos ön cson kí tá sok ál tal te he ti 
meg, úgy, hogy le mond anyai pri vé li gi u má ról és 
áten ge di a fér fi nak. A Kí sér te tek ben ez még csak 
szim bo li ku san tör té nik meg, csakúgy, mint a Sol -
ness  ben, ahol a férj gye rek szo bá kat épít leen dô új 
ott ho nuk ba. A Vad ka csá ban, majd a Kis Ey olf ban 
azon ban ez a vágy konk rét for mát is ölt, hi szen Al -
mers és szel le mi-lel ki tár sa, gye rek ko ri sze rel me: 
lány test vé re ne ve li tény le ge sen a meg nyo mo rí tott 
kis fiút, és nem vér sze rin ti any ja. 

Eb ben a hár mas ság ban a gyer mek kel egyen ér -
té kû he lyen, és/vagy a gye rek al ter na tí vá ja ként, bi -
zo nyos ese tek ben ri vá li sa ként, a szel le mi al ko tás 
je le nik meg, és a ve le vagy ér te foly ta tott harc, mely -
ben a nô nek a mú zsa vagy a bá ba sze re pe jut a férfi 
al ko tó mel lett. Ezek az al ko tá sok azon ban ugyan -
úgy el ve tél nek, vagy tönk re men nek, mint bio ló giai 
meg fe le lôik, a ha gyo má nyos nôi al ko tás ala nyai, a 
gye re kek. So kat ol vas ha tunk a te het sé gü ket el té -
koz ló, ere jü ket vesz tett, vál ság ban lé vô fér fi hô sök -
rôl Ib sen nél, ám ar ról az erô fe szí tés rôl ke ve seb bet, 
mely ép pen e fel bom lott hár mas ság új ra ren de zé -

sé re irá nyu ló vá gyaik ról ta nús ko dik. E megol dá si 
kép let sze rint az eman ci pá lód ni ké szü lô nô rôl le -
vá lasz tott anyai sze rep egy gro teszk gesz tus sal a fér -
fi re to lód na át, lásd pél dául az ô, azaz a fér fi ne vé -
ben ala pí tan dó men hely, Hjal mar Ek dal hang sú -
lyos rész vé te le Hed vig ne ve lé sé ben, vagy a sor vé -
gén a Kis Ey olf Al mer se, aki felad ja szel le mi 
te vé keny sé gét, hogy gye re ke iga zi ap já vá vál hasson. 
Ezek a tö rek vé sek a leg gyak rab ban ar ti ku lá lat la -
nok ma rad nak, s még több ször ab ban a fá zis ban 
re ked nek meg, mely a fo lya mat el sô lé pé se csu pán, 
hogy a nôt meg kell fosz ta ni pri vi lé giu má tól, hi -
szen ô ma ga lá zadt fel el le ne. (Em lé kez zünk a Nóra 
le lep le zô je le ne té re, mely ben a férj el sô sza va, hogy 
ezek után nem bíz hat ja rá gyer me kei ne ve lé sét.) 

A Nó rát kö ve tô Kí sér te tek ben Al vin gné nem csak 
ar ra kény sze rül, hogy el tá vo lít sa az apai mé tely kö -
ze lé bôl fiát – és ily mó don per sze ma gá tól is el ta -
szít sa ôt, fenn tart va ben ne a tá vol ság híd ján a min -
ta sze rû apa ideál ját –, ha nem an nak vissza tér te kor 
azt is vál lal nia kell, hogy el ve szi a ne ki adott éle -
tet, ha el jön a meg fe le lô pil la nat. Az pe dig ak kor 
jön el, ami kor az élet a fiú szá má ra már el vi sel he -
tet len né vá lik. Azon ban a fiú, ahogy ko ráb ban az 
apa is, nem ké pes ma gán se gí te ni. Vég te le nül el ve -
szett, csak egy nô vált hat ja meg ôt szen ve dé sei tôl, 
mint ahogy az öreg Al vin got is egy meg fe le lô nôi 
társ vált hat ta vol na csak meg sa ját ke reszt jé tôl, 
annak hí ján for dult pót sze rek hez, így hang zik leg -
alább is az ib se ni hi po té zis. Ez az is me rôs, és rend -
re vissza té rô mo tí vum Ib sen nél a Kí sér te tek ben 
meg le he tô sen pi káns vál to zat ban je le nik meg. Itt a 
múlt bé li anyai mu lasz tás csak úgy bil len het hely -
re, hogy Ib sen még job ban, az el vi sel he tet len sé gig 
ki ter jesz ti az anyai sze rep kört, s az adott élet vissza -
vé te lé re kö te le zi ôt. A múlt té ves dön té seit (csak a 
kö te les ség ver sus iga zi élet, ha zug ság ha zug ság gal 
te té zé se) eb ben az eset ben is csak az kor ri gál hat ja, 
ha a nô sa ját hú sát ál doz za fel az igaz ság ol tá rán, 
azaz haj lan dó bead ni a ha lá los mér get fiá nak, hogy 
meg vált sa apai örök sé gé tôl, a szen ve dés tôl. 

A Ros mer shol mot megelô zô Vad ka csa az zal fe je -
zô dik be, hogy egy 14 éves lány ön gyil kos sá got kö -
vet el, hogy visszaad ja ap ja hi tét gyer me ké ben, ön -
ma gá ban és a vi lág ban. Hjal mar Ek dal ha zug sá gon 
ala pu ló há zas sá gát ugyanúgy csak a gyer mek felál -
do zá sa ment he ti meg, mint majd ké sôbb a Kis Eyolf -
ban Ri táét és Al mer sét. Ami a Vad ka csát mégis 
kieme li eb bôl a so ro zat ból, hogy a messzi észak ról 
ér ke zett meg vál tó fi gu ra, aki a kis Hed vi get is fel -
bújt ja, az egy fér fi. S egy fér fi az 1890-es évek drá -
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ma iro dal má ban rit kán lép fel meg vál tó sze rep ben, 
Ib sen nél pe dig fô leg nem. Az ô (Gre gers Wer le) he -
lyét ve szi át a Ros mer sholm ban Rebekka West, aki 
szin tén kí vül rôl, az ide gen stá tu szá ban avat ko zik 
be egy há zas ság ba, egy má sik em ber éle té be, ugyan -
az zal a job bí tó szán dék kal, mely a ha zug sá gok kal 
va ló szem be né zést és a he lyes út meg ta lá lást tû zi 
ki cél jául, ô azon ban sok kal töb bet ér el, mint elôd -
je. Míg Gre gers Wer le igaz ság ke re sé se ko mi kus sá 
és ab szurd dá vá lik, Re bek káé egé szen más mi nô -
ség  be lép át, egy olyan szint re, me lyen már nem 
raj ta mú lik, hogy kö vet ni tud ja-e a má sik, és ha 
igen, ho gyan és ho vá. 

A Ros mer shol mot kö ve tô A ten ger asszo nyá ban 
szin tén meg le he tô sen prob le ma ti kus anya ság gal ta -
lál ko zunk, ahol a má so dik fe le ség, aki rej té lyes kö -
rül mé nyek kö zött el ve szí tet te gyer me két, an nak 
már szü le té sét kö ve tôen mély dep resszió ba esik, 
fér jé vel csak plá tói kap cso lat ban él, s eb bôl az álla -
pot ból csak egy múlt fel tá ró, ön ma gát és a vá gyait 
megis me rô te ra pi kus fo lya mat ké pes ki rán ta ni, csak 
ezután lesz ké pes fér je ko ráb bi há zas sá gá ból szár -
ma zó gye re kei nek any já vá vál ni. Ek kor sem a saját -
jaié vá. Eb ben az eset ben a nô nek csak vá gyai ról 
kell le mon da nia, s ha ezt ön ként meg te szi, hely -
reáll hat a ré gi rend. S még nem em lí tet tem Hed da 
Gab lert, aki a da rab vé gén hat hó na pos ter he sen lö -
vi fô be ma gát, azután, hogy eléget te an nak a fér fi -
nak a kéz i ra tát, aki visszaad hat ta vol na hi tét az em -
be ri sza bad ság lé te zé sé ben. Ô te hát tel jes mun kát 
vé gez: el pusz tít ja a szel le mi és a bio ló giai pro duk -
tu mot is, mert egyik sem er re a vi lág ra va ló. 

Nem so ro lom to vább a da ra bo kat. A Ros mers -
holmot kö rülöle lô mû vek mindegyi ke azt kiált ja, 
hogy nô, fér fi és gye rek és/vagy mû csak igen ka -
ci fán tos mó don fér meg egy más sal. 

Néz zük, hogy ala kul e bo nyo lult vi szony a nôk 
ol da lá ról! A nôk anya ság gal szem be ni aver zió ja a 
kor ban meg le he tô sen bo nyo lult lel ki és szo ciá lis 
kons tel lá ció, ám bi zo nyos szin ten egy kö vet he tô 
kép let be sû rít he tô, mely ben a nô zsi ge ri lá za dá sa 
ér he tô tet ten az ôt de ter mi ná ló sze rep pel szem ben. 
A két fô front, me lyen a konflik tu sok ki raj zo lód -
nak: az anya ság és a nôi ön meg va ló sí tás, il let ve az 
anya ság és a csá bí tás, me lyek egyes kor sza kok ban, 
így a 19. szá zad vé gén is, ki bé kít he tet len el len tét -
ben áll nak egy más sal. 

A fel vi lá go sult gon dol ko dás és az anya ság, il let -
ve az anya ság és az ér zé ki ség szem beál lí tá sa, mely 
Ib sen nél a Nó rá ban és a Kí sér te tek ben fo gal ma zó -
dott meg, a Ros mer sholm ban bom lik ki iga zán. A 
két da rab kö zöt ti szo ros ro kon sá got nem csak a hely 
szel le me, a je lent meg nyo mo rí tó kí sér te tek ha son -
ló sá ga, ha nem a da rab ke re teit ki je lö lô hely szín 
neve is hor doz za: Ro sen volt vs. Rosmersholm. Ez 
utób bi ban az anya ság ra kép te len nô nek (Be á té nek, 
az el sô fe le ség nek) ön ként a sa ját éle té rôl kell le -
mon  da nia, hogy im már az új, a szel le mi kre á tum 
szü le té sé nek en ged jen utat. A leen dô szel le mi ter -
mék kez de mé nye zô je, a fel vi lá go sult, sza bad gon -
dol ko dá sú nô, Rebekka West fur csa egy ve le gét hor -
doz za az apai és az anyai örök ség nek, ahogy er re 
Sand ra Saa ri ta nul má nyá ban3 rá mu ta tott. Sza bad 
szel le mi sé gét ugyanis ne ve lô ap já tól, s egy ben csá -
bí tó já tól kap ta – az ô örök sé ge még csak egy lá da 
könyv szem ben Hed da két pisz to lyá val – ám Ros -
mer shol mon ezt anyai örök sé gé vel együtt ka ma -
toz tat ja. Any ja ugyanis bá ba volt, aki egy részt az 
élet nagy tit kai nak má gi kus erô vel fel ru há zott tu -
dó ja, ugyanak kor a test tel va ló érint ke zés, a test 
mû kö dé sé nek, szü le tés és ha lál tit kai nak is me rô je. 

Rebekka el sô ként mint a be teg fe le ség ápo ló ja 
és gon do zó ja ke rült Ros mer sholm ba, s lett a volt 
fe le ség leg kö ze leb bi tes ti, szel le mi tá ma sza és be -
fo lyá so ló ja. Ô ül tet te el Be á te fe jé ben azt a fur csa 
és meg té vesz tô gon do la tot is, mint ki de rül ké sôbbi 
val lo má sá ból, hogy köz te és Rosmer, a férj kö zött 
ben sô sé ges vi szony ala kult ki, mely ha ma ro san 
meg hoz za gyü möl csét. Rebekka te hát azt sej te ti a 
volt fe le ség gel, hogy ô ké pes ar ra, ami re ô nem, 
azaz Rebekka anyai örö mök elé néz, s tu laj don kép -
pen min den ki nek jobb len ne, ha ô, már mint az elsô 
fe le ség, eláll na a szü le ten dô gyer mek út já ból. 
Rebekka, aki ter mé sze te sen nem ter hes, még sem 
ha zu dik. Va la mi ugyanis va ló ban szü le ten dô ben 
van Ros mer shol mon, s kis hí ja, hogy mégis el vetél. 
A szü lé si fo lya mat ala nya azon ban nem Rebekka, 
ha nem a volt férj, Rosmer: ô vi se lôs a sza bad ság 
gon do la tá val, mely nek mag ját Rebekka ül tet te el a 
fe jé ben. Ami re vá runk, az az a bi zo nyos szel le mi 
ter mék, mellyel annyi fér fi hôs vá ran dós Ib sen nél, 
s kö zü lük ta lán csak en nek az egy Ros mer nek ada -
tott meg egy olyan ki vá ló bá ba, mint Rebekka. Ô 
ugyanis a ké sôb bi Hed dá val, vagy a Kis Ey olf Ri tá -

3 Saari, Sandra, Ro sen volt and Rosmersholm: Pro ta go nist imp lies in terp re ta ti on, in Con tem po ra ry Ap ro aches to Ib sen, Oslo, 
1979.



64

já val el len tét ben min den ben alá ve ti ma gát an nak a 
cél nak, hogy a fér fi fe jé bôl a sza bad aka rat, mint 
Zeus fe jé bôl Pal las Athé né ki pat tan has son. S hogy ez 
nem tör té nik meg, ki zá ró lag a Má sik, a fér fi gyá va -
sá gán mú lik, s ez, lé nye gét te kint ve a ké sôb bi da ra -
 bok ban sem mó do sul. De va jon tény leg gyá vák-e 
ezek a fér fiak, vagy csak le he tet len re vál lal koz nak? 

A fér fi szem szö gé bôl néz ve az eman ci pá ló dó 
New Wo men, il let ve a csa lád ját el ha gyó vagy hát -
tér be szo rí tó nô a szá zad for du lón a fér fi pri vi lé giu -
má ból ha sít ki egy da ra bot, hol ki sebb, hol na gyobb 
mér ték ben. E tár sa dal mi szin ten zaj ló fo lya mat hát -
te réül vá zol ta föl Freud azt a lé lek ta ni kons tel lá -
ciót, hogy a nôt a pé ni szi rigy ség hajt ja eb be az 
irány ba, mely ha „nor má lis” arány ban van je len a 
nô ben, ak kor megelég szik a fér fi bir tok lá sá val és a 
tô le ka pott gye rek kel, ám ha en nek ará nya bár mily 
ok nál fog va meg nô, ak kor tör a nô tár sa dal mi sze -
rep re és fér fi ba bé rok ra. Ar ról azon ban – azon túl, 
hogy ez mi lyen kel le met len – nem ír, hogy ez mi -
lyen vi szont re ak ci ó kat vált ki a fér fiak ból. Ib sen, 
aki nem a szak em ber, ha nem az író sze mé vel kö -
ze lí tett az em be ri lé lek hez – s mint ma ga Freud is 
elis mer te –, ösz tö nö sen ráér zett olyan lel ki me cha -
niz mu sok ra, és meg je le ní tett olyan fo lya ma to kat, 
me lye ket a tu do mány csak ké sôbb ne ve sí tett. Ib -
sen nél ugyanis em bri o ti kus for má ban meg je le nik 
az a vágy is, mely a nô tôl ka pott vesz te sé get, egy, 
a nô tôl el vett, át vett vagy meg szer zett sze rep pel 
pró bál ná kom pen zál ni. S ez a je len ség ér he tô tet -
ten a Ros mer sholm ban, mely a Hed dá hoz ha son lóan 
úgy vo nult be az iro da lom tör té net be és a köz tu dat -
ba, mely ben megint egy nô ta szít ha lál ba ma ga kö -
rül fér fia kat és nô ket egyaránt. 

A Ros mer shol mot kü lön le ges hely il le ti meg az 
ib se ni élet mû ben, mi vel ez az egyet len mû, me lyet 
Freud ma ga is elem zés re mél ta tott.4 Freud ab ból a 
kér dés fel ve tés bôl in dult ki, hogy Rebekka, aki nek 
si ke rült fi no man el tá vo lí ta nia a fe le sé get az út ból, 
miért nem akar fe le sé gül men ni Ros mer hez, ami -
kor az fe le sé gül ké ri. Hi po té zi se sze rint azért, mert 
az a bûn tu dat nyom ja lel két, mely ne ve lô ap já val 
foly ta tott in cesz tu ó zus kap cso la tá ból táp lál ko zik. 
Freu dot az sem zök ken ti ki gon do lat me ne té bôl, 
hogy sa ját ma ga is megál la pít ja: Rebekka már ak -
kor is ne met mon dott Ros mer nek, ami kor még 
nem tud hat ta, hogy ô vol ta kép pen ne ve lô ap já nak 
a lá nya, hi szen er rôl csak egy ké sôb bi be szél ge tés -

ben ér te sül Kroll tól. Freud azon ban, mint ez egyéb 
írá sai ból is jól is mert, ma ka csul ra gasz ko dik egy-
egy gon do la tá hoz, s nem hagy ja ma gát ki zök ken -
te ni még sa ját ma ga ál tal sem ere de ti ér ve lé sé bôl. 
En nél fog va meg ta lál ja a ma gya rá za tot ab ban, hogy 
Rebekka tu dat alatt tisz tá ban volt en nek a vi szony -
nak a je len tô sé gé vel, amit az is bi zo nyít, hogy új -
ra te rem tet te ma ga kö rül a gye rek ko rá ból is me rôs 
ödi pá lis szi tuá ciót, ám vissza ret tent, ami kor ezzel 
szem be sí tet ték. Freud azon ban két dol got nem vesz 
ész re a Rosmersholm elem zé se kap csán, amit ta nít -
vá nya, Ka ren Hor ney, biz to san ész re vett vol na, ha 
tör té ne te sen a mû elem zé sé re ad ja fe jét. Az egyik 
az, hogy vol ta kép pen nem Re bek ká nak van bûn -
tu da ta, ha nem Ros mer nek, a má sik, hogy nem 
Rebekka az iga zi csá bí tó, ha nem Rosmer. 

Azt is fi gyel men kí vül hagy ja Freud, hogy még -
ha igaz is, hogy lé te zett ez az in cesz tus vi szony, sôt, 
még ha ez za var ba ej tô em lék is Rebekka szá má ra, 
nem ez a fô in dí té ka ar ra, hogy nem akar Rosmer 
fe le sé ge len ni. Azt mond ja töb bek kö zött Ros mer -
nek vég sô val lo má sá ban: 

Rebekka: El kell mon da nom ne ked Rosmer, meg 
kell tud nod, hogy mö göt tem… múlt van. 

Rosmer: Más is, azon kí vül, amit el mond tál? 
Rebekka: Igen. Más is és több is. 
Mint ha Freud el fe lejt kez ne er rôl a má so dik 

mon dat ról. 
Rebekka le mon dá sá ban a nô hét köz na pi bol -

dog sá gá ról ter mé sze te sen ben ne van mind az a ta -
pasz ta lat, mely a múlt já ban ér te. Amennyit meg tu -
dunk ar ról a bi zo nyos Dr. West rôl, aki elôbb any -
ját, majd ôt is el csá bí tot ta, ám en nek el le né re, vagy 
ép pen ezért nem tö rô dött Re bek ká val, ké sôbb vi -
szont ô ma ga szo rult ápo lá sá ra, ab ból az de rül ki, 
hogy nem te kint he tô ideá lis fér fi min tá nak. S így 
ab ban, hogy Rebekka, Hed dá hoz ha son lóan, va la -
mi ne me sebb re vá gyik, egy ma ga sab bren dû bol -
dog ság ra és egy ma ga sab bren dû nôi sze rep re, ab -
ban va ló ban sze re pet játsz hat a múlt ja, mely ben az 
apai vi sel ke dés min ta a nôi test deg ra dá lá sá val kap -
cso ló dik össze. Ám ezt bûn tu dat ként ér tel mez ni, 
lé nye gé ben Kroll ál lás pont já val és ér ték íté le té vel 
va ló azo no su lást je lent, aki – mint egy Freud-pa -
ró dia – job ban akar ja is mer ni az em be ri lé lek moz -
ga tó ru gó ját, mint bár ki más. 

Rebekka a ne me sebb cél eléré sét, Hed dá hoz és 
a töb bi ib se ni hôs nô höz ha son lóan, csak a fér fin 

4 Freud, Siegmund, Ei ni ge Cha rak terty pen aus der psy cho a naly tis chen Ar beit, in Ima go, 1916.
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ke resz tül lát ja meg va ló sít ha tó nak. Egy fér fi ál tal, 
aki ké pes az apol lói tett re, aki ké pes a vi lág meg -
job bí tá sát elô moz dí ta ni, s ezért cse ré be a nô ön -
ként le mond alan ta sabb nak tar tott föl di vá gyai ról. 

A test és a vá gyak sza bad sá ga még na gyon tá vol 
áll az Ib sen-hô sök tôl, ám a szel le mé an nál kö -
zelebb, bár azt is csak ne he zen, s igen ma gas áron 
érik el, ha egyál ta lán. Rebekka a da rab vé gén, ami -
kor már min den vesz ni lát szik, be is vall ja, hogy 
úr rá kellett len nie azon a vad és szi laj vá gyon, mely 
fel tá madt ben ne Rosmer iránt, hogy vé gig tud ja ôt 
vin ni a sza bad ság fe lé ve ze tô úton. (Ar ról a ta pasz -
ta lat ról nem is be szél ve, hogy sa ját sze mé vel lát ta, 
mi lyen in du la to kat vál tott ki Ros mer bôl egy vá gya -
ko zó asszony kö zel sé ge.) 

Azt se fe lejt sük el, hogy Rosmer büsz ke ar ra, 
hogy úgy él het nek egy más sal nô ként és fér fi ként, 
mint a gye re kek, és azt sem, hogy Rebekka val lo -
más so ro za tát az a lel ki is me ret fur da lás in dít ja el, 
amely Ros mer ben tá madt fel fe le sé ge ha lá lá val kap -
cso lat ban Kroll szem be sí té se ha tá sá ra. Azt megelô -
zôen ugyanis nem volt bûn tu da ta. (Hogy ar ra a bi -
zo nyos híd ra nem mert rá lép ni, mely rôl a volt fe -
le ség le ve tet te ma gát, an nak ta lán ép pen egy más -
faj ta kí sér tés áll ha tott a hát te ré ben, de er re ké sôbb 
tér nék vissza.) 

Rebekka val lo má sá nak el sôd le ges cél ja az volt, 
hogy visszaad ja Rosmer szá má ra az ár tat lan ság ál -
la po tát, mely ben szel le mi al ko tás ra ké pes, meg sza -
ba dít sa ôt a bûn tu dat tól, s ezért ma gá ra vál lal ja in -
kább a fel me rült vá da kat. „Visszaadok ne ked min -
dent, hogy sza ba don él hesd az éle ted. Hogy vissza nyerd 
a de rûs ár tat lan sá go dat, drá ga ba rá tom.” „De hát mi -
rôl van szó?” „Most min dent el kell mon da nom – vá -
la szol ja né hány sor ral lej jebb Rebekka – Nem te vol -
tál az, Rosmer. Te ár tat lan vagy. Én csa lo gat tam… én 
te rel get tem Be á tét ab ba az út vesz tô be.” 

Csak hogy Ros mert ez sem nyug tat ja meg tel je -
sen, hi szen bûn tu da ta sok kal mé lyebb rôl fa kad. 

Mi tör té nik ugyanis el sô há zas sá gá val, legalábbis 
az alap ján, amit a né hány uta lás ból kiol vas ha tunk. 
Be á te szen ve dé lyes nô volt, akit Rosmer és né hány 
ba rát ja fe hér má jú ság gal vá dolt (ta lán ezért nem is 
na gyon fir tat ták rej té lyes ha lá lát, hull jon a fér ge se 
ala pon). Rosmer szá má ra el vi sel he tet len ki hí vást 
je len tett ez a kap cso lat, mi nek kö vet kez té ben lé -
nye gé ben ski zof rén ál la pot ba ker get te fe le sé gét (aki 
pél dául kép te len volt el vi sel ni ma ga kö rül a vi rá -
go kat, ami ket ko ráb ban imá dott, mert az mind bû -
nös haj la má ra em lé kez tet te). Rosmer ese té ben szé -
pen nyo mon kö ve the tô, hogy a nô bu ja sá gá nak 

meg  ve té se ho gyan kap cso ló dik össze az anya ság 
meg vo ná sá val. Ha a nô ön ál ló vággyal mer ren del -
kez ni, mint egy fér fi, ak kor le gyen is olyan, mint 
egy fér fi, s mond jon le bio ló giai pri vi lé giu má ról. 
Bi zo nyí ték ugyan nincs rá, de né mi képp gya nít ha -
tó, hogy Be á te med dô sé gé nek egé szen egy sze rû ma -
gya rá za ta is le he tett, azaz vél he tô leg nem is lett vol -
na mód já ban te her be es ni (ne fe lejt sük el azt sem, 
hogy Rosmer ek kor még pap!). Ezt a fel té te le zést 
egy részt Rosmer ké sôb bi vi sel ke dé se és meg  jegy -
zé sei, más részt a da rab egyik pan dan ja, a jó val ké -
sôb bi Kis Ey olf te szik va ló szí nû vé. 

Mint ko ráb ban utal tam rá, a da rab egy ha tá ro -
zott vá ra ko zás sal kez dô dik, s Ros mert és Re bek kát 
úgy is mer jük meg együtt, mint akik nek va la mit kö -
zöl niük kell a vi lág gal, és Rebekka az, aki no szogat -
ja Ros mert, hogy most már tény leg mond ja ki azt 
a va la mit. 

„Mondd meg ne ki” – mond ja ne ki Rebekka Kroll 
el sô lá to ga tá sa kor. „Ma nem” – húz za az idôt 
Rosmer. De épp most kel le ne.” Nó gat ja to vább, majd 
meg pró bál ná Rebekka ma ga: „Hát igen. Most már 
meg kell mon da nom ma gá nak, úgy, ahogy van…”, de 
Rosmer köz be vág: „Nem, ne… ezt hagy juk! Most ne.” 

Úgy vi sel ke dik itt Rosmer, mint az ál la po tos 
Hed da: húz za az idôt, és ad dig pró bál ja lep lez ni ál -
la po tát, amíg csak le het. 

Azt is tud juk, hogy kö rül be lül egy év telt el új -
don sült együtt élé sük óta, te hát nem min den alap 
nél kül fel té te lez het jük, hogy gye re ket vár nak, úgy, 
ahogy azt Be á té val ko ráb ban el hi tet ték. A gon do lat 
te hát a le ve gô ben van, de for dí tott sze rep osz tás ban. 
Itt Ros mer nek kell ki mon da nia va la mit, olyas va la -
mit, amit ko ráb ban egy fér fi, egy va la mi ko ri apa fi -
gu ra, Bren del, majd fel nôtt ko rá ban Rebekka ter -
mé ke nyí tett meg ben ne. Azt a ké sôb bi Hed dá ból 
(is) tud juk, hogy va la mi nek, s ép pen a ter hes ség -
nek a ki mon dá sa, an nak vál la lá sá val is egyen ér té -
kû, de Rosmer, majd ké sôbb Hed da is, er re igen 
ne he zen szán ja rá ma gát. Rosmer te hát el kí ván ta az 
ôt kö rül ve vô nôk tôl a ter mé keny sé gi sze re pet ma -
gá nak – úgy fo gal maz vá ran dó szel lemi te vé keny -
sé gé vel szem ben, hogy el akar ja hin teni min den ház -
ban a sza bad ság gon do la tát –, még pedig úgy, hogy 
ôk mond ja nak le ró la, s ez áll bûn tu da ta hát te ré -
ben. Ami kor Kroll meg je le né sé vel ki kell lép nie ma -
ga kreál ta vi lá gá ból, és szem be kell néznie az zal, 
hogy mi is tör té nik a kül vi lág sze mé ben a kö rü löt -
te és a ve le élô nôk kel, nem bír ja to vább foly tat ni, 
vissza tér ere de ti, s bi zo nyos ér te lem ben ha gyo má -
nyo sabb fér fi sze re pé hez, a fér fi csá bí tóé hoz, még -
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pe dig a csá bí tó nak azon faj tá já hoz, aki a nôt ha lál -
ba csá bít ja, s így éri el azt, hogy ô se legyen ké pes 
ar ra, amit ô mint fér fi ele ve nem tud hat. 

Ha te hát a fér fi nem ké pes szel le mi al ko tá sá val 
kár pó tol ni ma gát azért a vesz te sé gért, ami a ter mé -
szet ré szé rôl ér te, ak kor a nôt kény sze rí ti ar ra, hogy 
mond jon le nôi sé gé nek fô pri vi lé giu má ról. Ezt leg -
könnyeb ben a már több ször em lí tett Kis Ey olf ból 
le het megér te ni. 

Ib sen e ke vés bé is mert ké sei da rab já ban Al mers, 
az író, egy ide je nem tud ír ni, vél he tô leg azért, mert 
Ri ta, a fe le sé ge, aki a legér zé kibb ib se ni nô alak eb -
ben az utol só 12 da rab ból ál ló so ro za tá ban, nem 
tá mo gat ja kel lô kép pen írói mun kás sá gát, sôt: el -
von ja fi gyel mét mun ká já tól. Bû nös ér zé ki sé gét mi 
sem mu tat ja job ban, mint hogy fiuk, a Kis Ey olf 
ak kor esett le az asz tal ról, s vált nyo mo rék ká, ami -
kor a fe le ség nek ép pen si ke rült be há lóz nia fér jét. 
Azóta a kis fiú ko lonc ként és bû nös sé gük kel le met -
len ta nú ja ként él mel let tük, s él egy min den él ve -
zet tôl meg fosz tott éle tet. A cse lek vés kép te len ség 
hát te ré ben itt is, mint Ros mer nél is, az ár tat lan ság 
el vesz té se áll. Al mers azon ban le von ja a ta nul sá -
got, s egy hosszabb el vo nu lás után ar ra jön rá, hogy 
nem köny vét kell be fe jez nie, ha nem iga zi apá vá 
kell vál nia, és fiá nak kell szen tel nie éle tét. A bû nös 
asz szony tól te hát, aki eb ben a kao ti kus ér zel mi ál -
la pot ban va ló ban nem jó anya, el kell ven ni, és át 
kell vál lal ni a gye rek ne ve lés felada tát. Mi re azon -
ban ezt a felis me ré sét megoszt ja fe le sé gé vel és test -
vé ré vel, aki vel ko ráb ban egyéb ként szin tén in cesz -
tus vi szonyt foly ta tott, ad dig ra a kis fiú be le ful lad a 
ten ger be. Ek kor Ri ta mé lyen ma gá ba száll, le mond 
bu ja ér zé ki sé gé rôl, és fér jé vel kö zö sen gyer mek ott -
hont ala pít. 

Eb ben a da rab ban, csakúgy, mint a Vad ka csá -
ban, a Ros mer sholm ban és a Hed da Gab ler ben, a mû 
és a gye rek komp le men ter fo gal mak ká vál nak. E 
meg vál to zott pa ra dig má ban na gyon erô tel je sen ér -
vé nye sül a fér fi vá gya ar ra a faj ta te rem tés re és vi -
szony ra, amely az anya-gye rek kap cso lat ra jel lem -
zô. Ezek egy részt a kap cso la tot jel lem zô je gyek re 
vo nat koz nak, úgy mint ön felál do zás, ki zá ró la gos -
ság, egy élet re szó ló el kö te le zett ség, fe le lôs ség, 
gyen géd ség, más részt ar ra a hely re, amit a fér fi éle -
té ben el fog lal nak: azaz tel jes em bert kö ve tel nek, le 
kell mon da niuk az egyéb szel le mi mun ká ról. Ros -
mer nél fel tû nô, hogy nem csak felad ja ál lá sát, ha -

nem min den más feladat tól is el zár kó zik (pró bál -
koz nak ná la a szó szo ros ér tel mé ben jobb ról, bal -
ról), és an nak az egy, ar ti ku lá lat lan feladat nak tar -
to gat ja ma gát, amit vé gül a leg ki sebb el lenál lás ra 
felad. Tu laj don kép pen ez az, amit Rebekka ész re -
vesz, és ez áb rán dít ja ki ôt Ros mer bôl. 

A fér fi új já szü le té sé hez a leg több Ib sen-da rab -
ban ál do zat ra van szük ség, hol egy nô, hol egy gyer -
mek, hol mind ket tô ré szé rôl. A kér dés csak az, 
hogy lét re jön-e az ál do zat ho za tal nyo mán va la mi 
új mi nô ség? 

Rö vi den vissza tér nék még Freud má sik té ve dé -
sé re, vagy pon to sab ban ke gyes fél re né zé sé re, mely 
ar ra vo nat ko zik, hogy ki a csá bí tó. A vá laszt er re, 
mint olyan sok szor Ib sen nél, a fi nom mi to ló giai 
uta lá sok rej tik ma guk ban. 

A Ros mer sholm ban fel tû nôen fon tos sze re pet kap 
egy ál lan dóan vissza té rô mi ti kus alak, a fe hér ló. A 
fe hér ló az észa ki mi to ló giá ban ér de kes mó don egy 
ví zi szörny höz kap cso ló dik, an nak egy nap pa li alak -
má sa, aki éj fél kor a víz be csal ja a fia tal lá nyo kat. Erô 
és ero ti kus csá bí tás kö tô dik hoz zá, olyan kva li tá sok, 
me lyek Ros mer bôl lát szó lag tel je sen hiá nyoz nak. 
Ám, ha vissza gon do lunk ar ra, hogy nem mer rá lép -
ni a híd ra, a kí sér tés híd já ra, a híd ra, mely a leg több 
mi to ló giá ban két vi lá got köt össze, ugyan ak kor, mint 
majd lát ni fog juk, olyan szí ve sen lát ná raj ta Re bek -
kát, ne héz azt mon da ni, hogy a csá bítás ör vé nye 
olyan tá vol áll na tô le. Eh hez a fe hér ló hoz te hát nem -
csak az ér zé ki ség, ha nem a ha lál is szerve sen kap -
cso ló dik, mint ahogy a mû ben is ak kor jele nik meg, 
ami kor va la ki meg hal, vagy hal ni ké szül. 

En nek a mon dai alak nak, aki rôl per sze szám ta -
lan kü lön fé le tör té net és vál to zat ma radt fenn, má -
sik fon tos tu laj don sá ga, hogy ha mis ígé re tek kel 
csal ja el a fia tal lá nyo kat, és vál toz tat ja alak ját. Fe -
hér ló ké pé ben je le nik meg, ma gá val csal ja a lányt, 
majd ví zi szörny ként a mély víz be ránt ja le ôt. Töb -
ben ki mu tat ták, legutóbb pél dául At le Kit tang,5 
hogy Rosmer már a ne vé ben is hor doz za a fe hér ló -
ra tör té nô uta lást. Az ô ví zi szörny sé gé re azon ban 
sa ját ne vén kí vül Rebekka alak ja is utal, akit egy 
ko ráb bi vál to zat ban, mely nek még a cí me is A fehér 
ló volt, az Agne te ne vet vi sel te. Ez azért ér de kes, 
mert az egyik legis mer tebb bal la dai csá bí tá si tör té -
net az Agne te és a nyx, azaz ví zi szörny cí met vi seli. 
A kép ter mé sze te sen en nél lé nye ge sen ár nyal tabb, 
hi szen utal hat nánk Rebekka fó ka bôr uta zó lá dá já -

5 Kittang, Atle, So me ob ser va ti ons on the prob lem of gu ilt in Rosmersholm, in Ib sen, Tra ge dy, and the Tra gic, Athens, 2003.
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ra is, ami az ô sel lô, azaz csá bí tó mi vol tá ra tar tal -
maz uta lást. Ám az uta lá sok kö vet ke ze tes sé ge és 
nagy ság rend je nem eb be az irány ba mu tat. Rosmer 
ezen a mé lyebb, mi to ló giai szin ten nem te kint he -
tô a rom lott er köl csû Rebekka ál do za tá nak, sôt ép -
pen el len ke zô leg. Nyxként nem csak fe le sé gét ker -
get te ôrü let be, majd csal ta a ma lom zú gó ba, ha nem 
ké sôbb Re bek kát is. Em lé kez zünk vissza, hogy ô 
az, aki Re bek kát az zal pro vo kál ja, hogy ô nem mer -
né meg ten ni, amit Be á te igen, s ô az, aki ár tat lan -
sá ga bi zo nyí té ka ként azt kí ván ja tô le, hogy ál doz -
za föl éle tét, mert csak ak kor nye ri vissza ön ma gá -
ba ve tett hi tét. Ezt a részt itt szó sze rint idéz ném: 

„Rosmer: (…) Na jó. Azt mon dod, hogy te le vagy 
sze re tet tel. Hogy meg ne me sí tet te lek. Így van? Min den -
nel szá mot ve tet tél? Pró bá ra te het lek? Igen? 

Rebekka: Ál lok elé be. 
Rosmer: Mi kor? 
Rebekka: Bár mi kor. Mi nél elôbb, an nál jobb. 
Rosmer: Ak kor lát ni sze ret ném Rebekka… hogy 

ké pes vagy-e…miat tam…még ma es te…(el ha rap ja) 
Nem, nem, nem! 

Rebekka: De igen, Rosmer! De igen! Mondd ki. És 
ak kor meg lá tod. 

Rosmer: Haj lan dó vagy-e… van-e bá tor sá god…
öröm mel, ahogy Ul rik Bren del mond ta… miat tam…
ma éj jel…öröm mel…rá lép ni ar ra az út ra, ame lyi ken 
Be á te ment?” 

Hogy mennyi re nem le het szó fél reér tés rôl, mi 
sem bi zo nyít ja job ban, mint az, hogy Ib sen ezt az 

ál do za ti ri tuá lét két szer is el mon dat ja, s elôbb a 
Rosmer al te re go Bren del szá já ba ad ja, aki már ko -
ráb ban el vesz tet te esz méit: 

„Bren del: Nos, a gyô ze lem ben biz tos le het. De csak 
egyet len – és elen ged he tet len – fel té tel lel. 

Rosmer: Mi az? 
Bren del (gyen gé den meg fog ja Rebekka csuk ló -

ját): Ha a nô, aki sze re ti, ki megy a kony há ba, és öröm -
mel le vág ja ér te ró zsa szín uj jacs ká ját, a ki suj ját – itt 
– pon to san itt kö zé pen. To váb bá az, hogy ugyanez a 
sze rel mes nô – ugyanilyen öröm mel – le vág ja pá rat -
la nul for más bal fü lecs ké jét is. (Elen ge di Rebekka ke -
zét és Ros mer hez for dul) Is ten ve led, gyô ze del mes Jo -
han ne sem.”  

Ezt az ôsi ri tuá lé kat és össze tar to zá si szer tar tá -
so kat idé zô szö ve get és az elôb bi be szél ge tést csak 
né hány mon dat vá laszt ja el egy más tól. Az el sô ben 
az éle tet már ma ga mö gött tu dó, te het sé gét el fe csé -
relt öreg ta nár sza vai, a má sik ban a szo ron gó fel -
nôtt fér fié hal lat szik, aki csak ak kor hisz sa ját ere -
jé ben, ha újabb és újabb él te ket ál doz nak fel en -
nek bi zony sá gául. És te gyük hoz zá azt is, hogy csak 
az vi gasz tal ja ter mé ket len sé gé ben, ha a má si kat is 
az zá te szi. 

Rosmer azon ban kö ve ti Re bek kát. Lát va el szánt -
sá gát tár sául sze gô dik, s kö ve ti ôt a meg sem mi sí tô 
egye sü lés be, ami vel nem csak az ô ma ga sab bren dû 
egy sé gük te rem tô dik meg, ha nem vé get ér egy fo -
lya mat, s Rosmersholm nem vá lik a Kék sza kál lú 
her ceg vá rá vá.


