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A kutatás témája és módszere

Dolgozatom célja Jon Fosse korai színműveinek elsődlegesen színpadra szánt szövegként va-

ló vizsgálata. A kutatás kiindulópontja annak a kritikának cáfolata, mely szerint Fosse darab-

jai – a sematikus emberábrázolás és az eseménytelen cselekményszövés következtében – szín-

padi előadásra jóval kevésbé alkalmasak annál, mint ami a hazai és a nemzetközi elismerésből 

következne. A darabok modernségét megkérdőjelező kritikai hang ugyan elenyésző súlyú a 

Fosse-darabok európai sikereihez képest, a problémafelvetés mégis ráirányítja a figyelmet a 

Fosse-szövegek színházi szövegként való működőképességére. A dolgozat fő célja ennek a 

működőképességnek vizsgálata Fosse 10 korai, azaz 1992 és 2000 közt született drámájának 

elemzése révén. Az elemzés alapvetően irodalomtudományi módszerekkel történik figyelem-

be véve a színpadra szánt szövegek műfaji sajátosságait is. 

Jon Fosse újnorvég nyelven alkotó, kortárs drámaíró, aki 1994-ben már ismert regény-

íróként és költőként debütált első darabjával, Og aldri skal vi skiljast – És nem válunk el soha 

címmel.  Újabb  darabjait  sorra  mutatták  be  először  Norvégiában,  később  Skandináviában, 

2000 után már az európai színházak figyelme is Fosse művei felé fordult. A drámák népszerű-

ségét nemcsak a nevezetes színházak bemutatói és a dicsérő kritikák jelzik, hanem számos 

skandináv és európai díj is. Az ezredfordulót követően a színházi szakmai érdeklődés mellett 

az irodalmi kutatás is egyre többet kezdett foglalkozni Jon Fosse színműveivel. A dolgozat a 

2009-ben fellelhető, Skandináviában született olvasatok ismeretében, norvég nyelven készült. 

Emiatt a tézisgyűjtemény feladata nemcsak a kutatás legfontosabb eredményeinek összegzése, 

hanem hogy az átlagosnál bővebb beszámolóként szolgáljon a disszertáció egészéről. 

Jon  Fosse  színműveit  nyelvi  és  vizuális  egyszerűségre  törekvő stílus  jellemzi,  mely 

azonban nem a kiüresedés, az abszurd színházból is ismert redukció kifejezése, hanem a lé-

nyegi tartalmak sejtetése, az emberi tapasztalatok, vágyak, félelmek megfogalmazása. A dara-

bok minimalizmusa gazdag gondolat- és érzésvilágot rejt, és sokféle kérdést sugall anélkül, 

hogy megnyugtató és általánosan érvényes választ adna. Fosse drámáinak nyelvi szerkezetét 

kis eltérésekkel ismételt, de majdnem teljesen azonos szavakból álló, központozás nélküli, s 

gyakran  félbehagyott  megszólalások  építik,  melyek  a  szöveg kétértelműségét,  nyitottságát 

biztosítják. A szövegek költőiségüket nemcsak ennek a szabad versre emlékeztető formának 

köszönhetik, hanem azoknak a lírai benyomásoknak is, melyeket nem is elsősorban egy-egy 

jól elkülöníthető költői kép használata kelt bennünk, hanem a darabok mind tartalmi, mind 
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formai  elemeinek  összjátéka.  A Fosse-drámák  líraisága  ugyanis  többnyire  éppen  a  prózai 

megfogalmazások együttes hatásából, az ismétlések ritmusából, a megszólalások közti rövid 

csendekből  származik.  A színművek drámaiságát,  színpadra termettségét  megkérdőjelezi  a 

lírai jelleg, kiegészülve a darabok cselekményét, a drámai személyek ábrázolását és a dráma 

terét jellemző egyszerűséggel. A disszertáció kiindulópontjául szolgáló problémafelvetés tehát 

ezt a műfaji kettősséget érinti. A kutatás során a kiválasztott 10 színművet a dráma alapfogal-

mai felől közelítve elemzem, annak érdekében, hogy rámutassak azokra a hatásfolyamatokra, 

melyek következtében Fosse szövegeiben minden költőiség, tágabb értelemben véve irodal-

miság ellenére a színpadi megjelenés lehetősége létrejön.

A kutatás elméleti alapvetéseit a  Det dramatiske (A drámaiság) című fejezet foglalja 

össze. Itt Jon Fosse drámai munkásságának sajátságos jegyeit a modern európai színházi iro-

dalom tükrében mutatom be, valamint az irodalmi és színházi megközelítés összehangolására 

teszek kísérletet.  A fejezet  felsorakoztatja  azon színháztörténeti,  színházelméleti,  valamint 

irodalomtudományi szempontokat, melyek a szövegek későbbi részletes vizsgálatánál szere-

pet játszanak. A drámai forma és tartalom összefüggését a modern dráma fejlődésének elmé-

letei felől közelítem ezzel előkészítve a következő nagyobb egység, a művek részletes elem-

zésének bevezető fejezetét.

A Form og innhold (Forma és tartalom) című fejezet a forma és tartalom sajátos egy-

másrautaltságát mutatja be a fossei életműben. Az itt felsorakoztatott szerkezeti és dramatur-

giai szempontok alapján az elemzett darabok közt nem általános érvényű, de a főbb jellemvo-

násokat összegyűjtő csoportosítás végezhető, amelynek ismertetését az egyes művek struktu-

rális és tematikai leírása követ. 

A formai  és  tartalmi  elemzés  után  az  egyes  fejezetek  a  drámaelmélet  alapfogalmait 

használva vizsgálják a műveket. A vizsgálat szempontjai külön-külön fejezetben tárgyalják a 

drámai nyelvhasználatot a színpadi kommunikáció, valamint a szövegek hétköznapi, a refe-

renciális nyelvhasználattól eltérő jegyeinek viszonylatában, továbbá a darabok látszólag sze-

mélyiségjegyek nélküli emberábrázolását, az egyenes vonalú, mégis bonyolult időszerkezetét 

és a drámai tér többértelmű használatát. Habár nem lehet teljes mértékben ezek közül csak 

egy szempontra koncentrálni, és a többit kizárni az elemzés adott fázisából, az egyes fejezetek 

mégis egy-egy aspektust középpontba helyezve közelítenek a színdarabok felé. Az elemzés 

döntően leíró jellegű,  ugyanakkor törekszik arra, hogy a tolmácsolás során a darabokat ne 

tárgyként  kezelje,  és  lezárt  egészként  írja le,  hanem a művek nyomán többértelműségekre 

irányítsa a figyelmet. A darabok értelemalkotó folyamataiból és hatásmechanizmusaiból kiin-
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dulva nem a szövegekben sejthető mögöttes igazságtartalmakra irányul a kutatás, hanem arra 

a pragmatikus kérdésre,  hogy miként  hatnak,  milyen  tapasztalatot  kínálnak a befogadónak 

Fosse színművei.  

A rendkívül produktív életműből az elemzésre kerülő színdarabok kiválasztását külön-

féle szempontok befolyásolták, de a döntést végül a szerkezeti, dramaturgiai sokféleség vezé-

relte. Ezáltal a látszatra talán egyformának tetsző darabok elemzésében a dráma lehetőségé-

nek, a drámai hatáseszközök sokféleségének bemutatása, az eltérések és a hasonló vonások 

egymásra vetítése is lehetővé vált. A disszertációban az alábbi műveket elemzem.

Nokon kjem til å komme (1992) Valaki jönni fog

Og aldri skal vi skiljast (1993) És nem válunk el soha

Namnet (1994) A név

Barnet (1995) A gyermek

Mor og barn (1996) Anya és gyermeke

Natta syng sine songar (1997) Az éjszaka dalai

Ein sommars dag (1997) Egy nyári nap

Draum om hausten (1998) Őszi álom

Dødsvariasjonar (2000) Halálvariációk

Vinter (2000) Tél

A kutatás eredménye

Jon Fossét leggyakrabban Ibsenhez és Becketthez hasonlítják . Mindkét esetben úgy te-

kintenek Fosse drámáira, mint egy általánosítva jellemzett, lezárt életműre, és így mérik az 

európai drámairodalom kiemelkedő, de úgyszintén általánosított életműveihez. A kutatás ha-

tárait lépné túl, ha részletesen foglalkoznék azokkal a kultúrtörténeti és médiapolitikai szem-

pontokkal, melyek alapján ez az összehasonlítás kialakult, ezért a dolgozatban csak az egysze-

rűsítő megítélés, műközpontú olvasaton alapuló cáfolata hangzik el. 

Az Ibsennel való összemérés kivétel nélkül minden jelesebb norvég drámaírót érintett. 

A legtöbben eddig elutasították, hogy drámáiknak bármi köze lenne Ibsen technikájához, té-

máihoz, Fosse azonban elfogadja, sőt valamelyest ki is használja, hogy Európa szerte „má-

sodik Ibsenként” népszerűsítik. Habár Ibsen utolsó műveinek realizmuson túlmutató jellege és 

egyszerűsödő stílusa a fossei művek világát előlegezi, tényszerűen csak a két író színházi pá-

lyájának indulása hasonlítható össze.  Ahogy Ibsen, Fosse is úgy kezdett  színműveket  írni, 

hogy közben betekintést kaphatott a színpadon folyó munkába. Ennek a tapasztalatnak rendkí-
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vül fontos jelentősége van annak ismeretében, hogy Ibsen után egy-két kivételtől eltekintve 

megszűnt az élő kapcsolat a drámaírók és a színházi alkotók között. 

A drámaírói szakma ismeretén túl azonban több is kellett a nemzetközi sikerhez. Fosse 

darabjai olyan drámai anyagot nyújtottak az európai színházaknak, amelyek nem szakadtak el 

attól a metafizikai többlettől, amelyet az irodalom hordoz, és amelyről a 20. század második 

felének formaorientált színházművészete lemondott a teatralitás javára. Fosse darabjai nem di-

daktikusak, nem hordoznak politikai, vagy direkt társadalomkritikai üzenetet, nem szürrealis-

ták és nem pszichologizálók, mondhatjuk tehát, hogy olyan drámai alapanyag került a színhá-

zi alkotók elé, amelyre Beckett óta vártak. De a vele való összehasonlítás mégis csak a felszí-

nen bizonyul helyesnek, mert míg Samuel Beckett a nyelvi és a színpadi kifejezés redukciója, 

végül a teljes immobilitás felé alakította műveit, Fosse a dráma negálása helyett a dráma létre-

jöttének lehetőséget írja meg.

Jon Fosse drámáinak elemzéséből ugyanakkor kiderül, hogy a hagyományosnak mond-

ható cselekményre orientált megközelítés helyett a darabok  drámai  helyzetét,  állapotát 

kell a középpontba helyezni. Lélekállapotok olykor lassú alakulására, statikusnak tűnő helyze-

tek kibomlására irányul tehát a figyelmünk, és ennek tükrében kell értelmeznünk az emberáb-

rázolás többet sejtető, mint eláruló sajátosságát, és a nyelvi minimalizmust is. Ennek a cselek-

mény helyett,  az  állapotra  orientáló  dramaturgiának egyik  korai  megfogalmazása  Maurice 

Maeterlincktől olvasható, aki elméleti írásaiban a statikus színház ideáját vázolja. Maeterlinck 

szerint a színház feladata a heroikus tettek helyett a hétköznapi tragédia, a prózai valóság-

ban rejlő dráma megmutatása. Fosse színműveihez – száz évvel Maeterlinck után – a statikus 

dráma ideája nyit utat.

Fosse darabjait  több szempontból is  sajátos  kettősség jellemzi.  Statikus művekről 

van szó, melyek drámai feszültségét mégis mindig valamilyen megállíthatatlan mozgás, elke-

rülhetetlen változás teremti meg. Állandó feszültség van a darabok nyitottsága és zártsága kö-

zött is, melyek egyrészt lehetővé teszik, hogy a szöveg a sokféle színpadi olvasatra nyitott 

alapanyagul szolgáljon, s mégis zártak, mert sajátos nyelvi ritmusban, egyedi hangon szólal-

nak meg. További kettősség tapasztalható a metafizikai és a hétköznapi tartalmak egymástól 

olykor nehezen elkülöníthető jellegében. A külső dialóg és a belső monológ közti kapcsolat 

pedig a színházi szöveg és az irodalmi mű közti ellentmondásosságot tükrözi.  

A kortárs színműveket gyakran jellemzi egyfajta tudatos alá- vagy mellérendeltség a 

többi színpadi hatáseszközökhöz, azaz a vizuális és fizikai effektekhez képest. Fosse szövegei 
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azonban egyfajta esztétikai autoritás következtében mindig  megőrzik  integritásukat . Ez 

azt jelenti, hogy a szövegek feltétlenül kiindulópontjai, és nem mellékszereplői az előadások-

nak, de elsődlegességük mégsem gátolja a színház sokszínűségét, többszólamúságát. Egyik 

legfontosabb oka ennek, hogy Fosse művei legtöbbször magára a nyelvre, az emberi kifejezés 

korlátaira és lehetőségére irányítják a figyelmet. Ebben tehát egy újabb kettősség fejeződik ki. 

Az említett ellentétpárok, s a köztük kialakuló, majd felbomló egyensúlyi helyzet megteremti 

Fosse darabjainak állandóan jelenlevő, mégsem direkt módon leírható feszültségét. 

A Det dramatiske (A drámaiság) című fejezet konklúziója szerint a Fosse darabok nem-

csak a bevezetésképpen említett posztdramatikus irányból kifogásolhatók: a szövegek  nyi-

tottsága, minimalizmusa  és  autoritása  a gyakorlati színpadi megvalósításban is kihívá-

sokat jelent. Bár Fosse színdarabjai sok szempontból tradicionálisnak tűnnek, még sincsenek 

egyértelmű kapaszkodók, magyarázatok, háttér információk, melyek alapján könnyen el lehet-

ne indulni a színpadi megvalósításban, s melyekre az egyes interpretációkat építeni lehetne. 

Ugyanakkor a darabok egyszerűsége és formai szigora nem felülírható olyan módon, ahogy 

azt a kortárs színházművészet általában a színpadra szánt szövegektől elvárja. Az interpretá-

ciós nyitottság és a formai zártság, az irodalom és a színház, a líra és a dráma közti határ-

területen alakul ki tehát mindaz a feszültség és dinamizmus, ami a Fosse-darabok sajátja. A 

dráma műfaji megújításáról nem beszélhetünk a fossei életmű kapcsán, a drámai formában, 

nyelvben, a szöveg zeneiségében rejlő lehetőségek felfedezéséről azonban igen. Ebben a for-

mai keretben, egyszerre hétköznapi és általános emberi kontextusba helyezve válhat drámai 

szöveggé a metafizikai tartalom.

A Form og innhold (Forma és tartalom) című fejezet kiindulópontja a Stemme utan tale (Be-

széd nélküli hang) esszé-idézet, melyben Fosse az írás hangjának nevezi az irodalmi szövegek 

lényegiségét, amely sem a tartalom, sem a forma kizárólagos sajátja, s amely azáltal van jelen, 

hogy maga nem beszél, de mégis megszólal  a mögött,  amit a szereplők vagy az elbeszélő 

hangja mond. Az irodalmiság lényegének fossei megközelítése összecseng a francia filozófus, 

író, Maurice Blanchot az irodalom csendjéről alkotott nézeteivel. Ahogy Blanchot próza-író-

ként, még Fosse is alapvetően a regény jellemzéséből indult ki, drámaíróként viszont a szín-

ház nyelve kapcsán érzi igazán megtapasztalhatónak ezt a néma beszédet. A fejezet ebből a 

gondolatmenetből kiindulva a konkrét elemzésekben keresi a választ arra a kérdésre, hogy a 

darabok különleges tematikája miként kap formát az egyes művekben, s hogyan képez a for-

ma és a tartalom elválaszthatatlan egységet. A kutatásban – elsősorban Lars Sætre és Unni 
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Langås tanulmányaiban – gyakran tapasztalható, hogy e két szempont szerinti elemzés elválik 

egymástól,  illetve,  hogy  a  Fosse-darabok  formai-tartalmi  egysége  helyett  egymásnak 

ellentmondó, egymást kioltó tendenciákat olvasnak a művekbe, különbséget téve a tartalmi 

értelemkeresés és a formai ismétlődés között. 

Előfordul az is, hogy Fosse darabjait Peter Szondi drámaelméletének tükrében az epizá-

lódás folyamatával jellemezik. Ez a megállapítás sem teljesen állja meg a helyét,  mert bár 

Szondi kérdésfelvetése arról, hogy miként válhat a drámaiatlan alapanyag a dráma műfajának 

témájává, igencsak releváns a Fosse-színművek vizsgálatakor, mégsem az Ibsen-színművekre 

jellemző epizálódás, hanem a Szondi-féle Maeterlinck-elemzés fontos kiindulópont a fossei 

statikus  dramaturgia  megértésében.  Szondi megállapítása,  miszerint  a francia  drámaíró 

műveiben a szituáció veszi át a cselekmény helyét, általában Fosse darabjaira is igaz, ez azon-

ban nem vezet a drámai forma felszámolásához, hanem a látszólag drámaiatlan, hétköznapi, 

banális szituációkat, állapotokat megjelenítő tematika, illetve a műveket jellemző metaforikus 

líra új drámai lehetőséget teremt.

A disszertáció tárgyát képező 10 művet a fejezetekben általában bemutatásuk időrendi 

sorrendjében tárgyalom, a  Form og innhold  (Forma és tartalom) című fejezetben pedig egy 

lehetséges formai-tematikai csoportosítást adok meg. Eszerint az első két színdarabot (Nokon 

kjem til å komme – Valaki jönni fog, Og aldri skal vi skiljast – És nem válunk el soha) legin-

kább jellemzi a becketti életművel való kapcsolat. Ezek a darabok az irodalom és a színház 

határán születtek, e művek szólnak leginkább a közösségben való létezés  lehetőségéről és 

lehetetlenségéről. 

A második nagyobb csoportot (Namnet – A név, Barnet – A gyermek, Mor og barn –  

Anya és gyermeke, Natta syng sine songar – Az éjszaka dalai) olyan tematikai és formai rea-

lizmus jellemez, amely az előzőeknél jóval szigorúbb dramaturgiai szerkezetben és a hétköz-

napi, polgári, családi helyszíneken zajló történetekben mutatkozik meg. Ezekben a darabok-

ban egy-egy család mindennapi életének rövid idő alatt lejátszódó, mégis sorsdöntő szituáció-

ját láthatjuk a képzőművészetből ismert  hiperrealista  nagyfelbontásban. A számos temati-

kai hasonlóság közül leginkább kiemelendő, hogy a művek konfliktusa elsősorban egy szüle-

tendő vagy megszületett gyermek köré szerveződik. A Namnet (A gyermek) és a Natta syng 

sine songar (Az éjszaka dalai) emellett az elhidegülő emberi kapcsolatokról, a családi kény-

szerpályákból  való  kiszakadás  reménytelenségéről  festenek komor  képet.  A  Mor og barn  

(Anya és gyermeke) című színmű szól a gyermekét sokszorosan cserbenhagyó anya és életide-

genné vált fia közti hol felszínes, hol veszélyes témákat érintő párbeszédről, és tágabb érte-
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lemben a nyelv, a kifejezés lehetőségéről. Bár a cselekmény végső mozzanata a  Barnet  (A 

gyermek) című műben is a gyász,  a meg nem született  gyermek elvesztése, a darab mégis 

kivételt képez nemcsak a csoporton, hanem az elemzett tíz művön belül is, mert megjelenik 

benne a két ember közti találkozás és kitartás, a nem reménytelen istenkeresés, és a halállal 

való szembenézés lehetősége. 

A harmadik csoport darabjai  időszerkezeti  bonyolultságuk alapján,  tehát csak formai 

szempontból sorolhatók egymás mellé. Az Ein sommars dag (Egy nyári nap) és a Dødsvaria-

sjonar  (Halálvariációk) tematikailag jobbára a realista darabok családi világát viszi tovább, 

de a cselekmény középpontjában egy közeli hozzátartozó halálára, öngyilkosságára magyará-

zatot kereső gyászoló nő áll. Valójában ezekre a művekre jellemző leginkább a statikusság, a 

cselekmény és a konfliktus hiánya, az egy-egy lélekállapot rajza köré szerveződő drámai hely-

zet. A  múltba  való  visszatekintést  különböző idősíkokban zajló jelenetek adják, a ké-

peket a gyászoló nők idézik fel, állítják színre, s mivel egyfajta kívülálló elbeszélőként lépnek 

fel, emlékezésük sosem ad objektív képet, mint ahogy végérvényes választ sem. 

Az életmű két legizgalmasabb darabja, a  Draum om hausten  (Őszi álom) és a  Vinter  

(Tél) cselekménye témájában visszatér az első két színdarab világához, és szól a férfi  és  nő 

közti találkozás sorsszerűségéről, másokat megcsaló szerelméről és elkeseredett egymásba ka-

paszkodásáról, egymással folytatott küzdelméről. Mindkét mű szerkezete bonyolult: a Draum 

om hausten (Őszi álom) helyszíne ugyan állandó, de az egymástól akár több évnyi távolság-

ban zajló események közt nincs határozott idősík-váltás, a párbeszédek szövetén belül csak a 

szereplők színpadra lépése és távozása képez átmeneteket. Ezzel a szerkezettel a darab tulaj-

donképpen magára az  időre, az idő múlására, az ember szubjektív időérzetére irányítja a fi-

gyelmet.  A  Vinter  (Tél) szerkezete  ennél  jóval  szabályosabb,  mégsem egyértelműbb.  Bár 

konkrét  helyszíneken,  jól  körülhatárolható  időtartalom alatt  zajlanak  a  jelenetek,  mégsem 

mondható ki semmi sem bizonyosan arról, ami a látszólag valóságos keretek közt zajlik. A 

csupán kétszereplős művet sajátos kétértelműség, Niels Lehmann szerint egyfajta irónia jel-

lemez, mely nagyrészt abból a dramaturgiai tényből adódik, hogy a helyzetről való ismerete-

ink csak a két szereplő, egy átutazóban lévő férfi és egy feltehetőleg prostitúcióból élő nő kö-

zötti párbeszédből származnak. S mivel egyikük valós helyzete sem tisztázott,  kapcsolatuk 

története sem válik objektív elbeszélés tárgyává. Ez a fajta irónia azonban nem távolítja el a 

Vintert a befogadótól, hanem éppen a bizonytalanságok révén hozza közelebb. 
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Hasonló közelséget, közvetlenséget teremt a Det useielege – om språk og kommunikasjon (A 

kimondhatatlan – a nyelvről és a kommunikációról) című fejezetben tárgyalt fossei dráma-

nyelv is. A darabok és általában Fosse minden műve különleges ritmusával és ismétléseivel a 

nyelvre, a kimondhatatlan és kimondható viszonyára, a nyelv  lehetőségeire  és  kor látai-

ra hívja fel a figyelmet.  Sajátos hangzást és ritmust teremt az író által  használt  újnorvég 

nyelv – mely önmagában is formabontást jelent az elterjedtebb, de kevésbé dallamos bokmål-

hoz képest –, ám ennél is fontosabb a szövegek repeti tív jellege. Az ismétlések sosem telje-

sen identikusak, az árnyalatnyi eltérések miatt a szöveg folyamatos mozgásban van, bár tema-

tikailag gyakran egy és ugyanazon pont körül mozog. Ez a pont végső soron „a kimondhatat-

lan”, a szavakkal leírhatatlan lényeg, amely bár megfoghatatlan, mégis létezik, és ezáltal te-

remt értelmet a felszínes olvasat számára destruktívnak tűnő ismétlések között. A dolgozat 

sorra  veszi  a  fossei  drámanyelv  filozófiai  kapcsolatát  elsősorban  Heidegger  és  Derrida 

nyelvről tett kijelentéseivel, és a repetitív jelleget különféleképpen tolmácsoló elemzésekkel. 

Norvégia egyik legjelentősebb regényírója Jan Kjærstad szerint úgy tűnik, mintha Fosse 

nem venne tudomást  Wittgensteinről,  nem akar hallgatni  arról,  amiről  nem lehet  beszélni. 

Fosse kortársa és barátja az ismétléseket is ennek fényében látja fájdalmas kísérleteként an-

nak, hogy megragadjuk, szavakba foglaljuk a leírhatatlant. Az ismétlésekkel szerkesztett elbe-

szélésmódot azonban a bibliai történetek struktúrájához is lehet hasonlítani, ahol mindig egy 

újabb változatot, egy újabb szempont szerinti megvilágítást és nem a rossz előadásmódot jelzi 

a repetetíció. Az irodalomtudományi Fosse-kutatás, különösen Lars Sætre és Unni Langås, az 

ismétlések negatív, értelemromboló működésére alapozza a drámaelemzéseket. Martin Hei-

degger és Maurice Blanchot nézeteire hivatkozva a csendekkel szabdalt, folyton elakadó és 

újrainduló dialógokat, monológokat a szereplők egzisztenciális kiszolgáltatottságának, létezé-

sük értelmetlenségének és átláthatatlanságának lenyomataként fogják fel. A fejezet cáfolja a 

heideggeri és blanchot-i hivatkozás pontosságát és dramaturgiai szempontokkal, valamint a 

szociolingvisztikából  ismert  párbeszéd-analízis  módszerével  bizonyítja,  hogy  a  darabok 

drámaiságát, feszültségét éppen ez a színpadon materializálódó, de olvasás közben is szinte 

fizikai élményt nyújtó nyelv intenzitása teremti. 

Az elemzett darabok mindegyike hordoz valamilyen alapvető, egzisztenciális tapaszta-

latot, amely a nyelvi kifejezés korlátairól, a kimondott és az elhallgatott szavak közti távol-

ságról sejtet valamit. Legkonkrétabban a Namnet (A név) című színdarab utal az ember és a 

nyelvi valóság viszonyára, mivel a névadásról, tágabb értelemben a nyelv mimétikus viszo-

nyairól szól, a cselekmény síkján pedig a nevén soha nem nevezett főszereplő fiú fájdalmas 
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elidegenedését  mutatja  be.  A  Karianne  Skovholt  által  is  használt  párbeszéd-analízis 

szempontjából a Mor og barn (Anya és gyermeke) című színdarab vet fel izgalmas kérdéseket, 

mivel itt a dialóg folyamata az egyetlen cselekmény, s az ezen belül zajló tematikai váltások 

és  alá-fölérendeltségi  viszonyok  változásai  teremtenek  drámai  feszültséget.  Általában  vo-

natkozik minden elemzett Fosse-darabra az itt levont következtetés arról, hogy a fossei nyelv 

nem  az  egzisztenciális  félelem  nyelve, a nyelv lehetőségeinek tagadása és az ember 

kilátástalanságának  bizonyítéka.  A darab  csöndjei,  lírai  egységei,  ritmusa  és  ismétlődései 

révén  annak  a  valóságos  emberi  kísérletnek  lenyomata,  mely  a  megfoghatatlanról,  a 

kimondhatatlanról beszél.

A drámai szereplők vizsgálata szinte elválaszthatatlan a drámák nyelvi elemzésétől, ahogy a 

De navnløse – om de dramatiske personene (A névtelenek – a drámai szereplőkről) című feje-

zetből is kiderül. Az elméleti bevezetőben utalok azokra a kritikákra, melyek szerint Fosse 

személyei sematikusan, programszerűen ábrázolják a gyenge férfiak, és a felettük uralkodó 

nők viszonyát. Ez az igen felületes állítás összefügg azzal terminológiai és elemzésbeli prob-

lémával, amellyel a fejezet döntő részben foglalkozik, s amely karakterként vagy típusként, és 

nem drámai személyként kezeli Fosse alakjait.

Többek közt Drude von der Fehr és Unni Langås értelmezi Fosse alakjait az individuum 

nélküli, Adorno kifejezésével, de-ontológizált emberábrázolás eredményeként, ők Fosse da-

rabjait végső soron az emberi létezés rituálévá zsugorodott képleteként értelmezik. Langås a 

nyelvi elemzésben is alkalmazott blanchot-i negatív filozófia és a heideggeri létezésbe vetett-

ség fogalmának nyomán Fosse alakjait az egzisztencialista magány és elszigeteltség mario-

nett jeiként látják, akiktől az önértelmezés minden lehetősége meg van fosztva. A szereplők 

megszólalásai  eszerint  a  felfogás  szerint  nem az  elhangzottak  igazságértéke  miatt  fontos, 

hiszen a rettegés nyelvén szólnak, azért beszélnek, hogy létezésüket valamiféle halvány bizo-

nyítékot nyerjenek. Az emberek nyelvi ismétlődésekké redukálódnak, üres vagy egymásnak 

ellentmondó megszólalásokká, amelyek a darabok esetleges értelemkereső tendenciáit kiolt-

ják. 

Az emberábrázolást jellemző negatív tendenciának azonban éppen az érvelésben hasz-

nált nyelvi bizonyítékok mondanak ellent. A Fosse-alakokat jellemző titokzatosság, szűksza-

vúság és félszegség pedig nem a személyiség hiányáról árulkodik, hanem egy létező, de több-

nyire rejtve maradó múltról, mintha – Blanchot szavaival – nem keltek volna teljesen életre. 
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Mivel sem a szereplők előtörténete, sem jövője nem biztosan leírható abból, amit a darabok-

ból megtudunk, ezért a rájuk irányuló kíváncsiságunk örökké kielégítetlen marad. Azt a hely-

zetet, ahogy a szereplőkről, a darabok történetéről, s továbblépve az élet végső titkairól vala-

mifajta igazságot akarunk megtudni, s ahogy ezek a kísérletek egyre-másra kudarcba fullad-

nak, leginkább Derrida kifejezését használva egy állandósult és mindenre kiterjedő elkülönbö-

ződésként lehet leírni. 

Annak ellenére, hogy a darabok cselekménye gyakran zajlik rideg, elidegenedett, félté-

kenységtől vagy kiállhatatlanságtól nehezített környezetben, s hogy a szereplők javarészt visz-

szahúzódó  módon  és  nem  támadólag  viselkednek  egymással  szemben,  nem olvasható  ki 

fekete-fehér képlet, vagy ítélet a művekből. Ebből adódóan sosem egyértelműen negatív vagy 

pozitív  az emberekről  alkotott  képünk. A homogén benyomást  keltő  emberábrázolás  tehát 

szintén gátja annak, hogy a személyekről végleges megállapításokat tegyünk. Feltűnő a sze-

replők névtelensége is, ami ránézésre a dolgozatban cáfolt karakter vagy típus szintű elem-

zés melletti érv is lehetne. Személynevek ugyanis csak ritkán fordulnak elő a személyek listá-

ján, kivételt képez a  Barnet  (A gyermek) című színdarab. Szinte minden műben találunk vi-

szont egy-egy olyan néven nevezett személyt, aki valamelyest kívülállóként lép fel a cselek-

ményben, és akiről  emiatt  még kevesebbet  tudni,  mint  a főalakokról.  Ilyen  például  Arvid 

(Barnet –A gyermek),  Bjarne (Namnet – A név), Baste (Natta syng sine songar –  Éjszaka 

dalai), Gry  (Draum om hausten – Öszi álom) és Asle (Ein sommars dag – Egy nyári nap). A 

személynevek használata ezekben a művekben nem vezet közelebb a szereplők személyként 

való értékeléséhez. A névhasználat hiánya ezért nem az általánosítást, az individuális ábrázo-

lás felszámolását szolgálja, hanem azt a Fosse egész életművére jellemző blanchot-i megálla-

pítást bizonyítja, miszerint a hiány paradox módon közelséget teremt. Tehát hiába áll csupán 

„Ő”, vagy „A férfi”, „A nő” a nevek helyén ezzel nem a személyisségük hiánya, hanem a sze-

mélyiségük rejtettsége fejeződik ki.

Szintén a  személyek  jellemzéséhez  kötődő szempont,  de a  darabok térhasználatának 

elemzésében is fontos aspektus a jellegzetes testhelyzetek ismétlődő megjelenése, amely külö-

nösen a belső térben játszódó családi drámákat jellemzi. A kanapén ülő, maga elé meredő ma-

gányos alak, vagy az ablakon át kifelé várakozva, kutatva tekintő ember, a falon lógó családi 

képeket nézegető nő jellegzetes, visszatérő képek Fosse drámáiban. Ezek a térbeli  helyze-

tek gyakran átveszik a részletes lélekállapot bemutatásának feladatát.  A családi darabokon 

kívül az Og aldri skal vi skiljast (És nem válunk el soha) és az Ein sommars dag (Egy nyári  

nap) személyeinek elemzésében kap ez a térbeli szempont fontos szerepet. 
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Az olyan daraboknál, mint az Ein sommars dag (Egy nyári nap) és a Dødsvaraisjonar (Halál-

variációk), ahol ugyanazon szereplők fiatalabb és idősebb kiadásban is megjelennek, a fellépő 

személyek életkorának jelzése (pl. „Az idősebb nő”, „A fiatal férfi”) az idősíkok közti váltást 

oldja meg. A disszertáció Tida er der (Itt az idő) című fejezete külön részben tárgyalja az idő-

használat szerint bonyolult  és  a  lineáris műveket. A nyelvi repetíciós elv a darabok mak-

roszintjén, tehát az a cselekmény idejének szerkesztettségében is érvényesül,  ennek követ-

keztében az egyenes vonalú darabok értelmezése sem egyértelmű, mert gyakran nem állítható, 

hogy a végpont eltér a kiindulóponttól. Az ennek következtében feltételezhető ciklikusság ve-

tődik fel a Nokon kjem til å komme (Valaki jönni fog) értelmezésében, ahol a cselekmény utol-

só jelenete egy némajáték formájában visszautal a kezdő képre, és ezzel megkérdőjelezi, hogy 

egyáltalán megtörtént-e valóban az, amit addig a színpadon láttunk. A Namnet (A név) befe-

jezése is ugyanazt a magányos lányt mutatja, mint aki a darab elején a kanapén ült, de ebben 

az esetben a ciklikusság az értékvesztettség hatását kelti. A Natta syng sine songar (Az éjsza-

ka dalai) című darab szintén lineáris szerkezetű, és éppen a mérhető idő pontos követése irá-

nyítja magára az idő múlására, ezáltal a jóvátehetetlen hibákra, a darab végén elkövetett ön-

gyilkosság tragédiájára a figyelmet.

A nem lineáris időszerkezetű darabok esetében még erősebben jellemző az a tendencia, 

hogy maga a struktúra, illetve a szerkesztettség befolyásolja a darab  tartalmának  értéke-

lését ,  a befogadói tapasztalatot.  Ebben a csoportban különös figyelmet  kap a  Draum om 

hausten (Őszi álom) című színdarab, amelyből a fejezetnek címet adó idézet is származik. A 

darab cselekményében számos idősíkváltás történik anélkül, hogy ezt a mellékszövegek ma-

gyaráznák, vagy szerkezetileg előkészítenék. A formai elemzésnél is említett strukturális sajá-

tosság a történet banális, hétköznapi eseményei mögött az idő múlására, és az emberi élet vé-

gességének felfoghatatlan tényére emlékeztet. A személyek elemzésekor megkérdőjelezett in-

dividuum nélküli emberábrázolás elve ebben a darabban érvényesíthető valamelyest sikerrel, 

mivel  az  alakok (akik  megnevezése  itt  kivételesen  határozatlan  alakban történik,  úgymint 

„Férfi”, „Nő”, „Anya”,  „Apa”) egy-egy jelenetben gyakorlatilag nem cselekszenek, hanem 

színpadi jelenlétük, mozgásuk révén az idő múlásának illusztrációivá válnak.

Szintén a Draum om hausten (Őszi álom) kapcsán merül fel a dráma terének szimbolikus ér-

telmezése is, hiszen a mű cselekménye végig egy helyszínen, egy temető sétánya melletti pad 
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körül zajlik, és így a Heidegger által leírt halálhoz mért emberi létezéséről ébresztenek ben-

nünk gondolatokat. A fossei drámahelyszíneket is a darabokra általánosan érvényes kettőség 

jellemzi,  mivel  olyan  konnotációkkal  rendelkeznek,  amelyek  egyrészt  triviálisnak  tűnnek, 

másrészt valami általános igazságot sejtetnek. A buszmegállóban, vagy az ablakban ácsorgó 

alak, a park padján vagy a nappali kanapéján egymagában üldögélő ember képe egzisztenciá-

lis állapotot tömörítő embléma, de egyben egy hétköznapi helyzet hétköznapi helyszíne is. 

Különösen fontos a tengerparti elhagyatott régi ház, mint helyszín, és mint topos, ami nem-

csak  a  drámák  terét  elemző  fejezetben  (Eit  hus,  ei  stove,  eit  vindauge  –  om dramaenes 

scenerom og scenebilder, Ház, nappali, ablak – a darabok teréről és színpadképeiről), hanem 

a nyelvről és a személyek rajzáról szóló részekben is kitűntetett figyelmet kap. 

A helyszínrajz részletessége igen eltérő a disszertációban elemzett darabokban. A No-

kon kjem til å komme (Valaki jönni fog) szokatlan alapossággal mutatja be az évek óta elha-

gyatottan álló régi házat, ugyanakkor a családi darabok helyszínét, a nappalit általában pár tö-

mör mondat írja le: mintha egy  megszemélyesített  bútorkatalógusba pillantanánk be, 

mely valósághűsége elidegenítően hat. Míg a darabok cselekménye általában változatlan tér-

ben zajlik, a Barnet (A gyermek) és a Vinter (Tél) helyszíne jelenetenként változik, a Dødsva-

riasjonar (Halálvariációk) pedig egyfajta mentális térben konkrét tárgyak nélkül játszódik.

Jon Fosse darabjainak elemzése a szövegek minimalizmusa miatt könnyű feladatnak tűnhet, a 

disszertáció  egyes  fejezeteiben  tárgyalt  szempontok  azonban  az  egyszerűség  mögött  rejlő 

többértelműségre, a statikus cselekmény mögötti drámai feszültségre, a személytelen ember-

ábrázolás mögötti titkokra, a monoton nyelven megszólaló értelemkeresésre mutatnak rá – ez-

zel cáfolva a kiindulásképpen hivatkozott drámaiatlanságról szóló kritikát. Az író ars poeticá-

ja szerint, olyan drámák megírására törekszik, melyek révén létrejöhetnek az amúgy átlátha-

tatlan,  nehéz  helyzetben  a  felismerés  és  a  belátás  élményét  sűrítő  pillanatok.  Ezeket  a 

pillanatokat  Fosse  –  hivatkozva  az  általa  a  magyar  színházi  nyelvből  ismert  mondásra  – 

esszéjében így írja le: „ amikor angyal megy át a színpadon”.    

13



Legfontosabb felhasznált irodalom

Drude von der Fehr:  Dramaet uten karakterer og uten erkjennelsesbehov. (A karakter  

és az azonosulás igénye nélküli dráma) In: von der Fehr, Drude, Hareide, Jorun (ed.): Tenden-

sar i moderne norsk dramatikk. Oslo: Det Norske Samlaget, 2004. p. 314-330.

Tom Egil  Hverven:  Ikke  tilstrekkelig  vekket  til  liv:  Ein  sommars  dag i  Jon  Fosses  

forfatterskap.  (Nincs életre keltve: Az Egy nyári nap Fosse életművében) In: Hverven, Tom 

Egil: Å lese etter familien: Essays. Oslo: Tiden Norsk Forlag, 1999. p. 96-117.

Kai Johnsen: Nokon kjem til å komme: Noen punktvise nedslag i Jon Fosses teaterpråk. 

(Valaki  jönni  fog:  Néhány  pontban  Jon  Fosse  színházi  nyelvéről)  In:  Vinduet.  Oslo: 

Gyldendal, 2000/2. p. 27-35.

Unni Langås:  Intet  er hans stoff:  Om Jon Fosses dramatikk.  (Anyaga a semmi.  Jon 

Fosse drámáiról) Edda, Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 1998/3 p. 197-210.

Niels Lehmann:  Stor ironi. Jon Fosse som omvendt romantiker. (A nagy irónia. Jon 

Fosse, a romantika ellentettjének írója) In: Foss, Gunnar (ed.): I skriftas lys og teatersalens 

mørke: Ein antologi om Ibsen og Fosse. Kulturstudier nr. 40. 2005. p. 145-175.

Karianne Skovholt:  Jon Fosses realisme – om samtalen og møtet i Mor og barn. (Jon 

Fosse realizmusa – párbeszéd és találkozás az Anya és gyermekében) In: Bøygen, Tidskrift 

for nordistikk og litteraturvitenskap. Oslo: Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap Uni-

versitetet i Oslo 2002/1-2. p. 80-89.

Lars Sætre: Modernitet og heimløyse. Det moderne dramaets ironi: Form og tematikk i  

Namnet av Jon Fosse. (Modernség és otthontalanság. A moderen dráma iróniája: forma és  

tematika Jon Fosse A név című darabjában) In: Skei, Hans H., Vannebo, Einar (ed.): Norsk 

Litterær Årbok. 2001. p. 149-178.

14



Köszönetnyilvánítás

Szeretném megköszönni  témavezető tanáromnak,  Mádl Péternek a disszertáció írása során 

nyújtott  tanácsait,  szakmai  segítségét,  és  Jon  Nygaardnak  a  norvég  színháztörténetről  és 

kultúrpolitikáról tartott előadását.

15


