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Dugja el j61 a karacsonyfat, Helen. A gyerekek meg 
ne Iassak, csak este, amikor feldiszltetruk, (A borddr 
hoz, erszenyet kiveve) Mennyi is? ..• 
Otven ore. 
Itt van egy korona. Nern, csak tartsa meg az egeszet, 
(A borddr megkosziini, elmegy. Nora becsttkja az ajtOt, 
s mlalatt a kabdtjdt levBsz;, meg mindig jokedvuen kuncog. 
Egy zacskOl huz ki a zsebeblJl, nehdny mandulds csokol meg 
uZik, az/dn ova/osan odamegy az ura ajlajdhoz, hallga 
toZik) Igen, itthon van. (Megint dUdol, kiizben a jobb 
oldali asztalhoz megy) 
(a szobdjdbol) Az en pacsirtarn az, aki odakinn dudolgat P 
(a csomagok bogainak a kibontdsdval fogfalatoskodik) Igen, O. 
Az en m6kusom neszez ott? 
OJ 
Mikor j6tt haza a m6kuska? 
Epp most. (A zacskot a zsebibe dugja, s megtiirliaszdjdt) 
Gyere ki csak, Torvald, latnod kell, mi mindent vasa 
:roltam. 

Kenyelmesen is izUsesen, de nem tzU kb1tsegesen berendezett szoba. Egy ajiO 
a hdtter jobb felen az ellJszobdba, egy mdsik balra, Helmer dolgoZoszobdjdba 
vezet. A kettlJ kOZb'tt zongora. Baloldalt, afal kOzepen, ajiO, ellJribb ablak. 
AZ ablak kozeliben kerek assfal, mellette karosszekek meg egy kisebb 
divdny. [obboldalt, kiesit hdtrdbb, ajtO, s ugyananndl a falndl az ellJter fete 
fajanszkdlyha, nehdny karosszlk, e/o! h;ntaszek. A kdlyha Is az oldalajtO 
kbzt kis asztal, a falon rlzmetszetek. Egy dllvdnyon porceldntlemu s apro 
iparmuvlszeti tdrgyak. Egy kis konyvszekrlnyben disZkb"testi konyvek. 
A pad IOn szonyeg, a kdlyhdban tuz. TIN nap. AZ e/lJsZobdbOl csb"ngetis,' 
kevlssef uiObb ballani, amint ajtOl nyitnak. Nora jokedvuen dudolva jon be 
a szobdba. Kabdt van rajta, eglsz eS01110 pakkot hoz, s ezoket a jobb oldali 
asztafra rakosgatja. AZ eloszobdba vivo ajtOt nyitva bagyja maga mb'gott, 
killn egy borddrt ldtni, aki egy kardesonyfdt Is kosarat hoz, s dtadja az 
ajtOt nyitO szobaldnynak. 
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Kerlek, ne zavarj. {Kicsit kisobb kinyitja az ajtOt, bete 
kint, a kezeben toll) Azt mondod, vasaroltal, Ezt mind? 
Kinn volt a kis predamadar, s elherdalt egy esom6 
penzt, 
De hiszen iden igazan kirUghatunk egy kiesit a ham 
b61, Torvald. Ez az elsa karacsony, amikor nem kell 
takarekoskodnunk, 
De nem is pazarolhatunk am, tudod-e? 
De Torvald, egy kicsit meg pazarolhatunk is, igaz? 
Csak egy egesz icipicit. Most mar nagy nzet6st kapsz 
majd, es sok-sok penzt fogsz keresni vegre, 
Igen, ujevtol, de egy teljes negyedev, amig a [aran 
dosagom esedekesse valik. 
Eh, mit; addig kolcsont is vehetunk fel. 
Nora! (Odalip hoZZd, s fllegfogja trifdsan a/ii/it) Akony 
nyelmtiseg megint kibujt beloled? Tegyiik fel, hogy 
ma folveszek ezer koronar, te karacsony heteben el 
herdalod, ujev utan meg egy tetocserep talal a fejemre 
esni, s en ott fekszem ..• 
(kezet az ura szdjdra teszi) Fuj, ne beszelj ilyen csunya 
sagokat. 
De tegyuk fol, hogy valami ilyesmi tortenik... ak 
kor ..• 
Ha valami i1yesmi tortenik, egeszen mindegy, van-e 
penzem vagy nines. 
Igen, de az emberek, akiktol a kolcsont kertern, 
Azok? Ki toradik veliik? Hisz azok idegenek. 
Nora, N6ra, te esak asszony maradszl De komolyan; 
hisz tudod, hogy gondolkozom en ebben a tekintet 
ben. Csak semmi adossag I Soha kolcsont! Valami 
kenyszeredett, valami csunya lopakodik az otthonba, 
amely kolcsonre-adossagra epul, Mi ketten mind 
maig derekasan kitartottunk, s abban a kurta kis ido 
ben, ami meg hatra van, ki is fogunk tartani. 
(a kdlyha jete 11I8fJ1) Ahogy akarod, Torvald. 
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(kiiveti) Ugy, ugy, a kis pacsirtanak nem kelllel6gatni 
a szarnyat, Mi az, a m6kus ott all s duzzog? (Magasba 
tartja a Idmijdt) N6ra, mit gondolsz, mi ez itt nalam P 
[gyorsan megfordl(/) Penz I 
Ide nezz, (Nehdny bankot nytYI odaneki) Uramisten, tu 
dom en azt, hogy kardcsonytajr a haztartas sokat meg 
emeszt, 

(szd11l0lja) Tiz-hUsz-harminc-negyven. Koszonom, ko 
szonorn, Torvald; ezzel j6 ideig megleszck. 
Bizony, meg is keIl lenned. 
Meg is leszek. De gyere ide, meg kell rnutatnom, mi 
mindent vasaroltam. Es olyan oles6nl Nezd, Ivarnak 
itt az uj ruha es ez a kard. Bobnak 16 meg trombita. Itt 
meg Emmynek egy baba es babaagy; esak olyan egy 
szerfi, de ugyis egykettore szetrongalja. Itt meg ruha 
anyag, kendo a Ianyoknak; az oreg Anne-Marie robber 
erdernelne. 
S ez rni itt, ebben a csomagban? 
(fo1kid/l) Nem, Torvald, ezt esak este szabad latnod] 
Vagy ugy, De mondd csak, te kis pazar, magadra 
gondoltal-e? 
Phil, magamra? Nekem nines sernmire szuksegem, 
Dehogyisnem. Mondj valami oIes6t, amihez kedved 
volna. 
Nem, igazan nem is tudom. Hanem ide hallgass, Tor 
vald ..• 
Nos? 
(a ferje gombjain matat,. ane/kiil, hogy fl11leZne rd} Ha 
akarsz valamit adni, akkor epp adhatnal ... adhatnal ..• 
No, ki vele ... 
(sielve) Adhatnal penzt, Torvald. Csak amennyit ugy 
hiszed, nelkulozhetsz ; en meg valamelyik nap veszek 
rajt valamit. 
No de, N6ra ..• 
De igen, tedd meg, kedves Torvald, olyan szepen ker- 
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lek. A penzt szep arany papirban a fara akasztanam. 
Nem lenne mulatsagos? 
Hogy hivjak azt a madarat, amely folyton szor]a a 

penzt? 
Igen, igen a predamadar. Tudom mar. De csinaliunk 
csak ugy, ahogy mondom, Torvald. fgy legalabb lesz 
ldom meggondolni, mire van legnagyobb sznksegem. 
Hat nem okos dolog ez? Mi? 
(mosolyogva) Hogyne; ha a penzt, amit adok, csakugyan 
meg rudnad orizni. Ha csakugyan vennel magadnak 
valamit belole. De igy elmegy a haztartasra, ilyen-olyan 
haszontalansagra, s en megint kirukkolhatok. 
De, Torvald... . 
Ne is tagadd, kedves kis Noram. (Karja! dereka kiJre 
jonja) A predamadar edes madar, de nagyon sok penz 
kell neki. Hihetetlen, mibe kerul a predamadar-tartas. 
Fu], hogy mondhatsz ilyet? En igazan mindent meg 
sporolok, amit csak tudok. 
(nevet) Ez a helyes szo. Amit csak tudsz. De nem tudsz 
semmit. 
( dudol, is csendes etegedettsegge/ mosolyog} Hm, nem is kep 
zeled, Torvald, mennyi kiadasunk van nekiink pacsir 
taknak es mokusoknak. 
Kulonos kis teremtes vagy teo Egeszen olyan, mint 
apad volt. Folyton abban surogsz, honnet teremthet 
nel penzt ; de mihelyt megvan, kifolyik az ujjaid kozt ; 
sose tudod, mire is predaltad. Nos - ugy kell elfogadni, 
amilyen vagy. A veredben van. Igen, igen, igen, az 
ilyen oroklodik, Nora. 
Bar orokoltem volna egyet-mast papa rulajdonsagai- 
b61, azt kivannam. 
En meg nem is kivanom, hogy mas legy; legy te csak 
olyan, amilyen vagy, edes kis pacsirtam. Hanem ide 
hallgass; eszembe jutott valami. Te olyan ••. olyan, 
hogy is mondjam, gyanusnak latszol mao 
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Igazan? 
De az am. Nezz a szemem koze, 
(rdnez) Nos? 
Nem csinalt a kis pakosztos egy kis kiruccanast a va 
rosban? 
Nem, hogy is jut eszedbe? 
Csakugyan nem kukkantott be a kis pakosztos a cuk 
raszdaba? 
Nem, biztositlak, Torvald. 
Nem csipegetett egy kis befottet? 
Nero, egyaltalan. 
Egy-ket szem mandulas csokot nem ragcsalt? 
Nem, Torvald, igazan, biztositlak. 
Na, na, na; ez persze trefa csak ..• 
(ajobb oldaH asztalhoz megy) Hogy is jutna eszembe elle 
nedre tenni. 
Na, tudom en azt; azutan meg szavadat is adtad ••• 
(HoZZdlip) Hat csak tartsd meg a kis karacsonyi titkai 
dat, draga Noram, Estere, amikor a karacsonyfat meg 
gyujtjuk, ugy gondolom, majd csak vilagra keriilnek. 
Gondoltal ra, hogy Rank doktort meghivd? 
Nem. De nem is kell, magatol ertetodik, hogy veliink 
ebedel, Kulonben ha delelott benez, meghivhatom. 
Bort rendeltem mar, a [avabol, Nem is hiszed, Nora, 
mennyire orulok ennek az estenek, 
En is. S hogy orulnek majd a gyerekek, Torvald. 
Megiscsak nagyszerii elgondolni, hogy az ember egy 
biztos, szolid allast kapott, megvan a szep kis [ovedel 
me. Ugye, nagy elvezet ezt elgondolni? 
0, csodalatos, 
Emlekszel tavaly karacsonyra P Elotte harom egesz he 
ten at minden este j6val ejfel utanig bezarkoztal, a di 
szeket keszitetted a karacsonyfara meg a tobbi pompas 
holmit meglepetesul nekiink. Hti, az volt a legunalma 
sabb idoszaka az eletemnek. 
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En egyaltalan nem unatkoztam. 
(mosolyogva) Hanem eleg gyengen stilt el a dolog. 
Jaj, mar megint ezzel ingerelsz. Mit tehetek en rola, 
hogy a macska bejott, s rnindent diribdarabra tepett, 
Nem, te igazan nem tehettel rola, szegeny kis Noram. 
Benned megvolt a legjobb akarat, hogy oromet szerezz 
nekunk, es ez a fo. De azert rnegis jo, hogy azok a szu 
kos idck elmultak, 
Igen, ez csakugyan csoda j6. 
Most nem kell itt ulnom es unatkoznom ; neked sem 
kell az edes kis szemedet s a finom kezecsked gyotor 
nod. 
(Iapsol) Ugye, nem kell tobbe, Torvald. Ah, milyen 
csoda j6 hallani. (Karon fogja az urdt} Most elmondom, 
mit gondoltam, hogy kene berendezkedni.ink. 

AZ elOszobdban csii/lgetnek. 

Eh, csongetnek, (Egy kis rendet csindl a szobdban.) Biz 
tos jon valaki. Milyen bosszant6. 
Latogatoknak - el ne felejtsd - nem vagyok itthon. 
(a bejdrati ajtOndl) Asszonyom, egy idegen holgy van itt. 
J6, vezesd be. 
(Helmerbez) A doktor is epp akkor jott, 
Egyenest enhozzam ment be? 
Igen. 

Helmer bemegy a szobdjdba. A ltiny bevezeti Lindenlt, 
aki utirubdban van, s utdnakllkkant 

(kisse babozva) J6 napot, N6ra. 
(bizonytalanul) J6 napotl 
Nyilvan nem ismersz meg. 
Nem is tudom, de igen, mintha ... (Ki/orlle) Micsoda, 
Krisztina I Igazan te vagy? 
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En. 
Krisztina, s en meg sem ismertelek. De hat hogyan 
is ... (Halkabban) Hanem rnegvaltoztal, Krisztinal 
Bizony meg, kilenc ... tiz hosszu ev alatt ... 
Olyan reg nem lattuk egymast? Igaz ... az utolso nyolc 
ev olyan boldogsagban telt el... S most feljottel a va 
rosba? Megtetted telidon ezt a hosszu utazast, Derek 
dolog ••• 
Ma reggel [ottem a gozhajoval. 
Egy kis karacsonyi szorakozasra, termeszetesen, Jaj, 
de pompas, No, majd sz6rakozunk is I Hanem vesd le 
mar a kabatodat. Csak nem fazol? (Segit neki) Igy ni. 
Most ide ulunk szep kenyelmesen a kalyhahoz, Nem, 
a karosszekbe I A hintaszekbe majd en ulok, (Megfogja 
a kezet) Na, most mar megint a regi az arcod, csak elso 
pillantasra •.• Egy kicsit sapadtabb lettel, Krisztina ... 
es valamivel tan sovanyabb, 
Es sokkal, de sokkal oregebb, N6ra. 
Igen, egy kicsit tan oregebb is. Egyaltalan nem sokkal. 
(Hirlelen elalead, komolyan) De en meggondolatlan terern 
tes, itt wok s fecsegek. Edes, j6 Krisztina, meg tudsz 
bocsatani nekem? 
Mire gondolsz, Nora? 
(balkan) Szegeny Krisztina, hiszen te ozvegy Iettel 
kozben, 
Igen, harem eve. 
Pedig tudtam, olvastam az ujsagokban. Akkoriban, 
hidd el, gyakran gondoltam ra, Krisztinam, hogy irok 
neked; de mindig elhalasztottam, s mindig kozbejott 
valami. 
Kedves N6ra, ezt nagyon is megertern, 
Nem, ez csunya dolog volt tolem, Krisztina. S te sze 
geny, mi mindenen mehettel at. Az urad nem hagyott 
semmit, amibol megelhettel volna? 
Nem. 
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Gyereket sem? 
Nem. 
Szoval, egyaltalan semmit? 
Meg gondot, nelkulozest sem, hogy legyen mivel fog 
lalkoznom. 
(hitetlenkedve nez rd) De hat hogy tortenhetett ez, 
Krisztina? 
(meJabUsan 1JIOSO/yOg, s megsimogatja Nora hajdt) Megesik 
neha, Noram. 
Igy, egesz egyediil. Milyen iszonyu nehez lehetettl Ne 
kem harom szep gyerekem van. Most nem lathatod 
oket, setalni mentek a dadaval, Hanem most mindent 
el kell am mondanod. 
Nem, nem, nem, beszel] inkabb teo 
Nem, neked kell kezdened. Ma nem akarok onzo lenni. 
Ma csak a te dolgoddal akarok torodni, Egyet azonban 
megis mondhatok. Tudod, rnilyen nagy boldogsag ert 
minket a napokban? 
Nem, ugyan rni? 
Kepzeld el, az uram a Reszvenybank igazgatoja lett I 
A:z urad? Micsoda szerencse 1 
Igen, merhetetlen, Az iigyvedkedes keresetnek olyan 
bizonytalan, fOkent ha az ember nem akar csak szep, 
tiszta iigyekkel foglalkozni. S Torvald termeszetesen 
mindig ezt akarta; s ebben teljesen egyetertek vele. Kep 
zelheted, hogy orulunk l Mar ujevkor be kell lepnie a 
bankba; nagy fizetese lesz, meg meg [utalekot is kap. 
Ezutan egesz maskeppen elhetunk, mint eddig ••• ahogy 
akarjuk, egeszen ugy, Milyen konnyunek, boldognak 
erzem magamat, Krisztina ( Igen, megiscsak szep do 
log, ha az embernek jo sok penze van, s nincsenek 
gondjai. Nem igaz? 
Igen, minden bizonnyal szep, ha az embernek megvan 
a szuksegese, 
Nem, nemcsak a szukseges, hanem sok, jo sok penz, 
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(moso/yog) Nora, Nora, te meg mindig nem okosodtal 
meg. Iskolas korunkban is nagy tekozlo voltal, 
{csendese« nevet) Igen, Torvald is ezt mondja. (MegfeI{Ye 
geti az ujjdval) De "Nora, Nora" nem olyan h6bortos 
am, mint ti hiszitek. Igazan nem ugy ment sorunk, 
hogy pazarolhattam volna. Mindkett<snknek dolgoz 
nunk kellett. 
Neked is? 
Igen, aprosagok, kezimunka, kotes, himzes s mas ilyes 
mi ( odavetllleg) , meg egyeb is. Hisz tudod, hogy arnikor 
osszehazasodtunk, Torvald kilepett az allami szolga 
latb61. A hivatalaban nem volt remeny az elomene 
telre, marpedig neki tobb penzt kellett keresnie, mint 
addig. Hanem az elsd evben szornyen tuleroltette rna 
gat. Kepzelheted, mindenfele mellekfoglalkozasc val 
lalt, s keson-koran dolgoznia kellett. De nero birta, 
halalos beteg lett. A:z orvosok kijelentettek, hogy delre 
kell mennie. 
Igen, es egy egesz ever toltottetek Olaszorszagban. 
Ugy bizony. Nem volt konnyii eljutnunk, gondolha 
tod. I var eppen akkor szuletetr, De persze el kellett 
jutnunk. 6, rnilyen csodaszep utazas voltl Es meg 
mentette Torvald eleter. Csak nagy penzbe keriilt, 
Krisztina. 
A:zt el tudom kepzelni, 
Ezerketszaz taller. Negyezer-nyolcszaz korona. Szep 
penz - hallod-e? 
Igen; ilyen esetben nagy szerencse, ha megvan. 
Igen, meg kell roondanom, bogy papatol kaptuk. 
Vagy ugy. Az apad, ugy hiszem, epp akkoriban halt 
meg. 
Igen, Krisztina, epp akkor. Kepzeld el, nem mehettem 
Ie hozza meg apolni sem. Itt voltam~Ojlr~~~ 
vartam, hogy a kis I var vilag~~;£fii1t-.n"roo~.a~i~ 
en szegeny nagy beteg Tot'aldom, azt is apolni. Ked- • 

17 



f - -, 

Lindene 

N6ra 

Lindene 
N6ra 
Lindene 
N6ra 
Lindene 

N6ra 

Lindene 

N6ra 

Lindene 

Nora 
Lindene 

ves, [osagos papal Sosem lattarn ot tobbe. Ez volt a 
legkeservesebb, ami a ferjhezmenetelem 6ta ert .. 
Tudom, nagyon ragaszkodtal hozza, Sz6val elutazta 
tatok Olaszorszagba. 
Igen, akkor mar volt penzunk. S az orvosok surgettek, 
Igy hit egy h6nap mulva elutaztunk. 
S az urad teljesen gy6gyultan [ott haza? 
Makkegeszsegesen. 
No es a doktor? 
Mifele doktor? 
A lany mintha azt mondta volna, hogy az az ur, aid 
velem egy idcben [ott, a doktor, 
Igen, Rank doktor; de 6 nem beteglatogatoba jon; t 
o a mi legkozelebbi baratunk,legalabb egyszer naponta 
benez hozzank, Nem, Torvald az6ta sosem volt beteg. 
A gyerekek is erosek, egeszsegesek,meg en is. (Felszo- I 
kik, tapsol) Isrenem, Istenern, Krisztina, megiscsak esu- 
da j6 dolog elni, boldognak lennil ..• Hanem ez Igazan 
undorit6 tolem - folyton esak a magam dolgair61 be 
szelek. (Leu/ egy zsdmolyra, szorosan Krisztina melle, kar- 
jdt tirdire teszi) Nem szabad haragudnod rami Mondd, 
esakugyan igaz, hogy nem szeretted az uradat? Akkor 
mert mentel hozza? 
Akkor meg elt anyam; agyban fekvo beteg volt, gya 
moltalan. Aztin itt volt a ket ocsem, azokr61 is gon 
doskodnom kellett. Ugy ereztem, felelotlen dolog visz 
szautasitanom. 
Igen, igen, ebben igazad lehet, Akkoriban gazdag is 
volt? 
Egeszen [omodu, ugy hiszem. De az uzlctei bizonytala 
nok. Amikor meghalt, az egesz szetesett, nem maradt 
utana semrni sem. 
Akkor hit •.. ? 
Magamnak kellett kivagnom magam esip-esup uzle 
tekkel, egy Ids leckeadassal, s ami meg akadt. Az utols6 
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harom evem szinte egyetlen, szunet nelkuli munkanap 
volt. Ennek most vege, Nora, Az en oreg anyamnak 
nines tobbe szuksege ram - elment, S a fiuknak sines, 
allasban vannak, gondoskodhatnak magukr61. 
Milyen megkonnyebbules lehet ez neked ..• 
Te, nem is. Csak elmondhatatlanul ures minden. Sem 
mi, amiert eljek, (Nyugta/anu/ flUII) Ezert nem birtam 
ki tovabb ott, abban a kis zugban. Itt megiscsak kony 
nyebb lesz talalni valarnit, ami lekoti az embert, elfog 
lalja a gondolatait. Csak szerencsem lenne, hogy allast 
kaphatnek, val ami irodai munkat ••• 
De Krisztina, az olyan megerdltetd, 5 te mar most is 
olyan agyondolgozottnak latszol, Sokkal jobb volna, 
ha furdore mehetnel, 
(az ab/akhoz megy) Nekem nines papam, N6ra - aki 
utikoltsegcr adjon. 
Jaj, ne haragudj. 
(felijefordul) Te ne haragudj, kedves N6ra. Az ilyenfele 
helyzetben, mint az enyem, az a legrosszabb, hogy oly 
sok keseniseget halmoz fel az ember Ielkeben, Nines 
miert dolgoznunk, es megis surgolodnunk kell. EIni 
vegre is musza], Az ember kozben onzove valik, Ami 
kor sorsotok szerencses fordulatarol beszeltel ••. hi 
szed-e, Nora .•• nem is annyira rniattad, mint maga 
mert orultem, 
Hogyan? 0, ertelek, azt gondolod, Torvald tehetne 
erted tan valamit? 
Igen, magamban ezt gondoltam. 
Kell is tennie, Krisztina. Bizd esak ram, Olyan fino 
man beadom neki •.. kitalalok valami behizelgo dolgot, 
ami megtetszik neki. Igazan olyan szivesen lennek a 
szolgalatodra. 
Milyen szep, N6ra, hogy igy szivcden viseled a sorso 
mat. Annal szebb, hisz oly keveset tudsz az elet terhe 
ro], nehezsegeirol, 
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En? •• En tudok keveset? .• 
(mosolyogva) No, Uramisten, az a kis kezimunka s mas 
effele. Gyermek vagy, N6ra. 
(jiJ1V8ti a jejel, s fol-Ie jar a SZobdban) Ezt nem szabad 
ilyen folenyesen mondanod. 
Nem? 
Te is olyan vagy, mint a tobbiek. Mind azt hiszitek, 
hogy en semmi igazan komoly dologra nem vagyok 
va16 •.• 
Na, na. 
••• hogy meg nem is pr6baltam semmit ebben a keser- 
yes vilagban. 
Kedves N6ra, de hiszen most beszelted e1 minden 
hinyattatasodat. 
Phil, ez csak a vacakja. (Halkan) A nagyot nem mond- 
tam e1. 
Mifele nagyot? Mire gondolsz? 
Te is lenezel engem, Krisztina. Pedig nem kene .•• 
Buszke vagy ra, hogy anyadert olyan kemenyen es 
sokaig dolgoztal. 
En, egesz biztos, hogy senkit le nem nezek, De ha arra 
gondolok, hogy anyam eletenek utols6 idejet megada 
tott gondtalanna tennem, akkor igaz, hogy btiszke va 
gyok meg orulok is. 
Es akkor is, ha ana gondolsz, amit az ocseidert tettel, 
S azt hiszem, ehhez jogom van. 
En is azt hiszem. De most ide hallgass, Krisztina. Ne 
kern is van valamim, amire buszke lehetek, aminek 
orulhetek. 
Ebben nem ketelkedem. De hogy erted ezt? 
(halkabban) Kepzeld el, Torvald meghallhatnil A vilag 
minden kincseert sem szabad ••. senkinek sem szabad 
tudnia, Krisztina, raj tad kiviil. 
De hat mirol van sz6? 
Gyere csak ide. (LebUzza /11 maga melle a divaf/Yra) Hit 
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igen, te ... van valami, amire en is buszke Iehetek, ami 
nek en is orulhetek, Torvald eletet en mentettem meg I 
Megmentetted? - De hit hogy mentetted meg? 
Beszeltem az olaszorszagi utunkr61. Ha le nem jut, 
Torvald nem labol ki a bajb61. 
Na igen, apadtol megkaptatok a szukseges penzt, 
(mosolyog) Igen, ezt hiszi Torvald es mindenki mas, 
de; •. 
De? •• 
Papa nem adott egy fillert sem, en teremtettem e10 a 
penzt, 
Te? Az egesz nagy osszeget? 
Ezerketszaz tallert, negyezer-nyolcszaz koronit. Ehhez 
mit sz6lsz? 
De hat Nora, hogy volt ez lehetseges? Sorsjatekon 
nyertel? 
(megvetessel) Sorsjatekon? (Fuj 80el) Nagy miiveszet 
volnal 
De hat honnet szerezted? 
(dudorasZik is litokzalosan mosolyog) Hm, tralalal 
Mert hisz kolcson nem kaphattad. 
Ugy? Mert nem? 
Egy asszony ferje beleegyezese nelkul nem vehet fel 
kolcsonr, 
[bdtraueti a f~iet) Es ha olyan asszony az, akinek van 
egy kis uzleti erzeke •.. asszony, aki egy picit okosan is 
tud viselkedni, akkor? •• 
De Nora, en semmit sem ertek az egeszbol. 
Nem is kell. Egyaltalan nem is mondtam, hogy kolcson 
yettem a penzt, Mas m6don is hozzajuthattam. [Hdtra 
veti magal a divdnyon) Szerezhettem valame1yik tiszte 
lomtdl, Ha valaki olyan vonz6 kulsejfi, mint en .•. 
Bolond vagy. 
Most biztos merhetetlenul kivancsi vagy, Krisztina. 
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Hallod-e, kedves Norarn l Nem kovettel el te valami 
meggondolatlansagot? 
(kiegyenesedik iil#bm) Meggondolatlansag a ferjiink ele 
tet megmenteni? 
A tudta nelkul - tigy hiszem az. 
De hiszen eppen neki nem volt szabad semmit sem 
tudnia! Istenem, hat nem erred! Meg azt sem volt sza 
bad tudnia, milyen veszelyes a baja. Az orvosok hoz 
zam [ottek, nekem mondtak el, hogy az elete veszely 
ben van; mas nem mentheti meg, csak a deli tart6zko 
das, Azt hiszed, hogy en nem probaltam meg becsapni 
elobb? Beszeltern neki, milyen szep volna, ha mint mas 
natal asszonyok, en is kulfoldre utazhatnek ; sirva ko 
nyorogtem, azt mondtam, legyen szives, gondoljon az 
allapotomra, belatobb lehetne, hallgasson ram; aztan 
arra celoztam, hogy vehetne fol kolcsonr. De erre 
majdnem duhbe [ott. Azt mondta, konnyelrnfi vagyok, 
s az 6 kotelessege, hogy mint fer], ne engedjen a ho 
bortjaimnak es szeszelyeimnek - azt hiszem, igy ne 
vezte. Igen, igen, gondoltam en, teged azonban meg 
kell menteni; igy torrent, hogy megtalalram a modjat, 
S apadtol nem tudta meg, hogy a penz nem tole [ott? 
Soha. Papa epp azokban a napokban halt meg. Erede 
tileg arra gondoltam, hogy beavatom a dologba, s meg 
kerem, ne aruljon el semmit. De olyan nagy betegen 
fekiidt, sajnos nem volt szukseg mar ra. 
Azota sem vallottad be az uradnak? 
Az isten szerelmere, hogy gondolsz olyat! 6, aki olyan 
szigoni ebben a tekintetben! Es azonkiviil. .. Torvald 
az 0 ferfias onerzetevel , .• milyen kinos es megalazo 
lenne tudnia, hogy tartozik valamivel nekem. Ez ege 
szen megvaltoztatna a viszonyunkat; ami szep, boldog 
otthonunk nem az lenne tobbe, ami most. 
Es sohasem akarod elmondani neki? 
(elgondolkozon, jeJig mosolyoglla) Igen ••• egyszer tan ••• 
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evek mulva, amikor mar nem leszek tobbe olyan csi 
nos, mint most. Nem szabad nevetned rajta! Ugy 
ertem persze: ha Torvald nem fog mar annyira sze 
retni; ha nem talal tobbe oromet benne, hogy tanco 
lok, maskaraba oltozom, szavalok neki. Akkor j6 lesz, 
ha van valami tartalekban •••• [Kitdrve} Hulyeseg, hu 
lyeseg! Az az ido nem jon el soha. Na, mit sz6lsz az en 
nagy titkomhoz, Krisztina? U gye, hogy azert en is csak 
erek valamit? Ez a dolog kulonben, elhiheted, j6 csom6 
gondot szerzett nekem. Igazan nem volt konnyfi a ko 
telezettsegeimnek idoben megfelelnem. Kozolnom kell 
vel ed, hogy az uzleti eletben van valami, amit negyed 
evi kamatnak neveznek, meg valami, amit torlesztes 
nek. S ezeket mindig oIyan sz6rnyii nehez eloterem 
teni. Itt is, ott is, ahol epp lehetett, el kellett ••• tudod ..• 
sp6rolnom valamit. A haztartasi penzbdl nem birtam 
robber felretenni ; hisz Torvaldnak j61 kellett elnie, 
A gyermekeket sem jarathattam szegenyesen ; amit ok 
kaptak, ugy ereztem, raj uk kell forditanom. Az edes, 
draga kicsinyek. 
Ezek szerint hat, szegeny Noram, a sajat szukseglete 
idre keriilt sor? 
Igen, termeszeres, Hisz en voltam az, akinel legkony 
nyebb volt. Valahanyszor Torvald uj ruhara vagy va 
lami iIyesmire penzt adott, sohasem hasznaltam £01 
tobbet a felenel, mindig a Iegsilanyabb es legolcs6bb 
anyagokat vettem, isteni szerencse, hogy minden olyan 
j61 all nekern, Torvald eszre sem vette. De neha nehe 
zemre esett; mert megiscsak szep dolog finoman 61toz 
k6dni. Nem igaz? 
No, persze, 
Na meg aztan voltak mas beveteleim is. A mult telen 
olyan szerencsem volt, hogy egy nagy csom6 masolast 
kaptam. Bezarkoztam, s ott ultem es irtam minden 
este, be a keso ejszakaba. 0, neha olyan, de olyan fa- 
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radt voltam. De megis szornyen mulatsagos volt, ott 
ulni ilyesforman a munka mellett, s keresni a penzt, 
Szinte mintha ferfi lettem volna ..• 
Es mennyit fizethettel ki igy? 
Hat azt olyan pontosan nem tudnam megmondani. 
Az ilyen szamadasokban, tudod, nagyon nehez render 
tartani, En esak annyit tudok, hogy amit ossze tudtam 
kaparni, mindent kifizettem. Neha mar azt sem tud 
tam, mihez fogjak. (Mosolyog) Akkor ide ultem, s el 
kepzeltem, hogy egy gazdag oregur belem szeretett ..• 
Mitl Mifele ur? 
Eh, szarnarsag l .•• Meghalt, foltortek a vegrendeletet, 
abban nagy betiikkel az aUt: "Minden penzernet a sze 
retetre melto Helmer N6ra asszonynak kell haladek 
talanul keszpenzben kifizetni." 
De kedves Noram ... mifele ur volt ez? 
Szentisten, hat nem erred? Az az oregur egyaltalan 
nem letezett ; valaki, akit gondolatban ujra es ujra rna 
gam ele ideztem, amikor a penzszerzesre mar nem ta 
Ialtam m6dot. De most mar mit torodom en vele, rna 
radjon, ahol van, az unalmas venembere ; nem torodom 
mar sem vele, sem a vegrendeletevel, nines tobb gon 
dom. (Fiilugrik) Jaj,Istenem, de szep is, ha elgondo- 
10m, Krisztina. Gondtalan! Hogy gondtalan lehetek, 
egeszen gondtalan; jatszhatok, rakoncatlankodhatok a 
gyerekekkel; az otthonunk szep, esinos lehet, minden 
ugy, ahogy Torvald kedveli! Gondold el, nemsokara 
itt a tavasz nagy, kek levegoegevel. Tan egy kis utazast 
is teherunk, Megint meglathatom a tengert. 6, igen, 
igen. •• megiscsak csodalatos elni es boldognak lenni! 

AZ eloszobdbOl csengoszo 
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(folemelkedik. Csongetnek) A legjobb tan, ha megyek. 
Nem, maradj; ide biztos nem jon senki; Torvaldhoz 
[onnek. 
(az eloszobaajtOban) Bocsanat, asszonyom - egy ur van 
itt, aki az iigyved urral akar beszelni, 
Talan a bankigazgato urral? 
Igen, a bankigazgato urral; de minthogy a doktor benn 
van, nem tudtam ••• 
Ki az az ur? 
(az eJoszobaajtoban) En vagyok, asszonyom. 
(megbokken, ;isszerezzen, s az ablak feN fordul) 
(egy lipest tesz fel«, balkan, izgatottan) Maga? Mi ez? 
Mit akar maga az urammal? 
Bankiigyek - bizonyos mertekig, Van egy kis allasom 
a Reszvenybankban, s most ugy hallom, az ura a f6- 
nokunk lesz. 
Ugy is van. 
Csupan szaraz iizleti iigyek, semmi mas, asszonyom. 
Akkor legyen olyan szives, menjen be az Irodaajton, 
(K;iz;imb;isen kosz;inti, kozben becsukja az doszobaajtOl,· 
1Irajd odamegy, s a kdlybatiizel nezi) 
N6ra .•• ki volt ez az ember? 
Krogstad ugyved, 
TeMt esakugyan 6? 
Ismered ezt az embert? 
Ismertem - j6 nehany eve. Egy idoben ugyvedbojtar 
volt a videkunkon. 
Igen, az. 
Mennyire megvaltozott, 
Eleg szerencsetlenul ndsult, 
De most mar 6zvegy. 
S van egy esom6 gyereke. Igy ni; mar ego (Bmukja 
a kdlybaajtOt, s felretolja a hintaszeket) 
Allit6lag gyamis iizletekkel foglalkozik. 
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Igen? Az konnyen meglehet; egyaltalan nem tudom. 
De ne gondoljunk most az iizletekre; olyan unalmas. 

Ratlk doktor jon Helmer szobdJdbrJ/ 

(?neg az ajtrJban) Nem, nem, hallod-e, nem akarok za 
varni. Inkabb atmegyek kicsit a felesegedhez, (Betesr] 
az ajtrJt, eszreveszi LindCnit) Bocsanat, itt is csak zavarok. 
Nem, egyaltalan nem. (Bcmutatja) Rank doktor, Lin 
dene, 
Vagy ugy, Ezt a nevet gyakran hallani ebben a haz 
ban. Jovet, ugy hiszem, on mellett haladtam el a lep 
cson, 
Igen; nagyon lassan jovok fol; nemigen birom. 
A, tan valami kis belso baj? 
Voltakepp inkabb kimerultseg, 
Semmi mas? Akkor bizonyara azert jott £61 a varosba, 
hogya vendegeskedesben egy kicsit kipihenje magat? 
Azert jottem, hogy rnunkat keressek. 
Ez valami kiprobalt szer a kimerultseg ellen? 
Az embernek elni kell, doktor ur, 
Igen, altalanos velemeny, hogy kell. 
Es tudja mit, Rank doktor, maga is elni akar. 
Igaz, va16ban akarok. Akarmilyen nyomorult vagyok, 
rnegis itt akarok maradni, s kinl6dni akarok, amig 
lehet. Minden betegem ugyanezt akarja. S ugyanigy 
a moralis betegek. Epp ebben a pillanatban van benn 
Helmernel egy ilyen erkolcsi korhaztoltelek, 
(tompdn) Ahl 
Kire gondol? 
Erre a Krogstad ugyvedre, maga nem ismeri; jelleme 
gyokereig beteg, asszonyom. Megis, mint valami nagy 
fontossagu dologr61, rogton arr61 kezdett beszelni, 
hogy neki elnie kell. 
Ugy? Mit akar Torvaldt61? 
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Igazan nem tudom; csak azt hallottam, a Reszveny 
bankr61 van sz6. 
Nem is tudtam, hogy Krog •.. hogy erinek a Krogstad 
ugyvednek koze van a Reszvenybankhoz, 
Igen, kapott ott valami allasfelet. (LindenebeZ) Nem 
tudom, van-e ott lenn, maguknal is, ilyenfele ember, 
aki lihegve surog-forog, hogy valami erkolcsi rotha 
dast szimatoljon ki, s az illetdr aztan elonyos allasaban 
megfigyeles alatt tartsa. Az egeszsegesek meg szepen 
kinnrekednek. 
De hat a betegek jobban rea is szorulnak, hogy belul 
legyenek. 
(megrdntja a vdlldt) Igen, epp ez az ..• Ez az a szemlelet, 
amely a rarsadalmat korhazza teszi, 
(golldolataiba meriilve balkan fiilnevel, s iisszecstlpja a kezit) 
Mit nevet ezen? Tudja voltakeppen, mi az a tarsada- 
10m? 
Mi kozom nekcrn ahhoz az unalmas tarsadalomhoz P 
Valami egesz mason nevettem ••• valami szornyu rnu 
Iatsagos dolgon. Mondja csak, Rank doktor, a Resz 
venybank alkalmazottai, azok most mar mind Tor 
valdt61 fuggenek majd? 
Ez az, amit olyan szornyu mulatsagosnak talal? 
(1lIosolyog s dlldol) Azt csak hagyja ram, hogy mitl 
(Pol-]« seidl a szobdban) Igen, megiscsak kimondhatatlan 
kellemes dolog, ha az ember meggondolja, hogy mi •.• 
hogy Torvald j6 nehany emberre ilyen befolyast szer 
zett. (Kibuzza a zacskrJt a zsebebOl) Rank doktor, szabad 
egy kis mandulas cs6kot? 
Lam, lam, mandulas cs6k. Azt hittem, tilos aru ebben 
a hazban, 
Igen, de ezt Krlsztinatol kaptam. 
Mit? Entolem? 
Na, na, nal Ne ijedj meg ugy. Nem tudhattad, hogy 
Torvald megtiltotta. Agg6dik - tudod, hogy elromlik 
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tole a fogam. De mit, egyetlenegyszer! Nem igaz, 
Rank doktor? Parancsoljon. (Egy siitm;inyt nYOfll a sZd 
jdha) Es te is, Krisztina. S en is csak egyet .•• vagy 
legfoljebb kettot, (Megint sildlgat) Na, most aztan iga 
zan rnerhetetlenul boldog vagyok. Egyetlenegy dolog 
van meg a vilagon, amiben ugyanilyen hatartalan elve 
zetem telne. 
Nos? E.s mi az? 
Valami, amit merhetetlen elvezet lenne kimondanom, 
ha Torvald is hallana. 
Es mert nem mondhatja? 
Nem, nem, nem szabad, csunya. 
Csunya? 
Igen, akkor nem tanacsos, De koztunk ..• Mi az, amit 
olyan nagy kedv~ lenne kimondani, ha Helmer is hal 
lana. 
Olyan merhetetlen kedvem volna azt mondani, hogy 
a kutya mindensegit I 
Maga h6bortos. 
De az istenert, N6ra I 
Mondja. Itt van. 
(eldugja a manduldszacskot) Pszt, pszt, pszt. 
(kabdl a karjdn, kalap a keziben, a szobdjdbol) 
(e/ebe megy) Nos, kedves Torvald, megszabadultal tole? 
Igen, elment. 
Hadd mutatlak be. Ez itt Krisztina, aki feljott a va 
rosba. 
Krisztina? ••• Bocsanat, nem is tudom ... 
De kedves Torvald; Lindene, Linde Krisztina, 
la, vagy ugy, Nyilvan gyermekkori baratnoje a fele 
segemnek, 
Igen, ismertuk egymast annak idejen. 
S kepzeld el, most azert tette meg ide a hosszu utazast, 
hogy beszeljen veled. 
Hogy ertsem ezt? 
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Tulajdonkeppen nem is .•• 
Krisztina ugyanis olyan hatartalanul iigyes az irodai 
munkaban, s olyan m6dfelett nagy kedve volna egy 
kivalo ferfi vezetese ala kerulni, s meg tobbet tanulni, 
mint amit tud ... 
Nagyon okosan, asszonyom. 
S amikor meghallotta, hogy te bankigazgato lettel •.• 
stirgony erkezett errol- ahogy tudott, rogton ide uta 
zott .•. Ugye, Torvald, a kedvemert tehetnel valamit 
Krisztina erdekeben? 
Igen, ez egyaltalan nem lehetetlen ••• Asszonyom nyil 
van ozvegy. 
Igen. 
Es van gyakorlata az irodai iigyvitelben? 
Igen, meglehetos, 
Nos, akkor igen nagy a valoszlntisege, hogy tudok egy 
allast szerezni. 
(tapsol) Latod; latod l 
Szerencses pillanatban erkezett, asszonyom. 
0, hogy is koszonjem meg? 
Egyaltalan nem kell megkoszonnie, (Fiilbtizza a kabdl 
jdt) De rna megbocsat ••• 
Varj; veled megyek. (Bebozza a bunddjdl a belipobo/, 
a kdlyhdndl megmelegiti) 
Ne maradj el soka, kedves Torvald. 
Egy orara; nem tobbre, 
Te is megy, Krisztina? 
(fo1veszi a kabdtjdt) Igen, el kell mennem szobat nez 
nem. 
Akkor talan egyiitt mehetunk egy darabon. 
(segit Lindininek) Milyen bosszant6, hogy ilyen szoro 
san vagyunk, de lehetetlen, hogy ••• 
A, hova gondolszl Isten veled, kedves N6ra. Koszonet 
mindenert, 
Isten veled addig is. De estere termeszetesen megint 

29 



N6ra 

Rank 
Helmer 

N6ra 

eljossz, S maga szinten, Rank doktor. Micsoda? 
Hogyha az egeszsege engedi? Hat persze hogy engedi, 
csak bugyoIalja be j61 mag:it. 

Beszelgetve mennek ki az elOszobdba, kint a Jepcson gyer 
mekhangok hallatszanak 

Itt vannak, itt vannak I (Kifut, ajtot nyit. .Anne-Marie, 
a dajkajijn a gyermekekkel) Gyertek be, gyertekl (Leha 
jot megcsokolja oket) 6, ti edes, aldott teremtesek l , .. 
Latod, Krisztina .•. bat nem szepek? 
Nc terefereljunk itt a leghuzatban I 
Jojjon, Lindene, itt mas, mint anya, ki nem birja. 

Rank doktor, Helmer is Linden! lemenne]: a I8pcson, a 
dajka bejon a szobdba a gyerekekkel, Nora szinten, kb'zben 
becsllkja az eloszobaajtOt 

Milyen frissek es virgoncak vagytok. Es milyen piros 
lett a kis arcotok l Mint az alma vagy a r6zsa. 

A gyerekek a kijvelkezo jelenet alatt eele egyszerre, ossZe 
vissza beszelnek 

Olyan j61 mulattatok? De hisz ez nagyszeru, A igen; 
Emmyt is, Bobot is megszankoztattad? Micsoda, egy 
szerre mind a kettot l Nahat, te ugyes fiu vagy, Ivar. 
Add ide, hadd fogjam egy kicsit, Anne-Marie. En edes 
kis babacskaim I (Polveszi a legkisebb babagyereket, s 
tdncol oele} Igen, igen, mama Bobbal is tancol majd. 
Micsoda? Holabdaztatok? ja, de kar, hogy nem voltam 
veletek. Nem, nem; magam akarom levetkoztetni oket, 
Anne-Marie. Igen, engedd meg; olyan mulatsagos, 
Menj be addig; olyan atfazottnak latszol, A kalyhan 
ott van a kaved, 
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A dajka bemegy a bal oldali szobdba, Nora leszedi a gye 
rekek fe/sorllhdjdt is szetdobdlja, kO"zben hagyja, hogv me 
seljenek, s egymas szdjdbO/vegyek ki a szot 

Vagy ugy? Sz6val egy nagy kutya, az futott utanatok? 
De nem harapott? Nem, a kutyak nem harapjak meg a 
szep, kicsi, babagyerekeket. Nem szabad a csomagokba 
bekukucskalni, Ivarl Hogy az micsoda? Azt kene meg 
csak tudnotok. Nem, nem; valami csunya, Ugy? 
Jatsszunk? Mit jatsszunk? Bujocskat? J6, jatsszunk 
bUj6cskat. Bob bujjek eloszor. En? J6, bujok eloszor 
en. 

Nora is a gyerekek nevetes, ujjongds kijzt jdtszanak a szo 
bdban sa szomszMos,jobb oldali helyisegben. Nora vegiil is 
az asztal aid btijik,' a gyerekek beviharzanak, keresik, de 
net» tudjdk megtaldini; Nora 101l1pa net'et8se hallatszik, 
azok az asztalhoz rohannak, fo/eme/ik a terilot, megldtjdk. 
Viharos ujjongds. Nora elomdszik, mintba meg akarlld 
ijeszleni okel, tijabb IIjjollgds. Kozben kopogds a bejdrati 
ajton, senki sem veszi hzre, az ajtO kinyiiik s Krogstad 
ugyv8del ldtni ; vdr egy kicsit " a jdllk folytalMik 

Bocsanat, Helmerne asszony .•• 
(tompa kidltdssal megfordu], s filigfo'lugrik) Ah I Mit akar? 
Bocsanat; a kulso ajt6 ugy volt csak behuzva ; valaki 
elfelejthette bezarni, 
(fo'lemelkedik) Az uram nines itthon, Krogstad ur. 
Tudom. 
Igen ... akkor mit akar itt? 
Egypar sz6t valtani magaval, 
Ve ••• ? ( A gyerekekhez balkan) Menjetek be Anna- Marie 
hoz, Micsoda? Nem, az idegen ember nem bantja rna 
mat. Majd ha elmegy, jatszunk megint, (Bekisiri a gye 
rekekel, s becmkja IIldntlk az ajtot) 
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Nora ( nyugtalanul, fesziilten) Velem akar beszelni? ban levo embernek igazan 6vakodnia kellene, Krog- 
Krogstad Igen, magaval, stad ur, hogy megbantson valakit, akinek ... hm ... 
N6ra Ma? De hiszen meg nines itt a h6nap elseje. Krogstad ... befolyasa van. 
Krogstad Nem, ma karacsony este van. Magatol fugg, milyen Nora Pontosan. 

karacsony este]e lesz. Krogstad (megemel; a hangidt) Helmerne asszony, lesz olyan szives 
Nora Mi az, mit akar? Ma egyaltalan nem tudok ... ezt a befolyast az en javamra ertekesiteni? 
Krogstad Errol egyelore ne csevegjunk. Masrol van sz6. Csak N6ra Micsoda, mire gondol? 

van egy pillanatnyi ideje. Krogstad Lesz olyan szives es tesz r6la, hogy alarendelt allaso- 
Nora O igen; bizonyara ; van, bar .•• mat a bankban megtarthassam? 
Krogstad Akkor [o, Beiiltem az Olsen vendeglobe, s lattam az N6ra Mit jelentsen ez? Ki gondol arra, hogy az a11asat el- 

urat, amint atment az utcan, vegye? 
Nora Ugy van. Krogstad Eh, elottem folosleges a tudatlant jatszania. Tudom 
Krogstad Egy holggyel ... en azt, hogy a baramojenek nem lenne kellemes, ha 
N6ra Na es? belem botolna; es azt is ertem mar, kinek koszonhetem, 
Krogstad Szabadna megkerdeznem: nem Lindene volt az a hogy eluldoznek, 

h61gy? Nora De biztositom •.. I' N6ra De igen, Krogstad Kereken kimondom; most meg van ido, s en azt tana- 
Krogstad Most jott a varosba P csolom, hasznalja fol a befolyasat, s akadalyozza meg 
N6ra Igen, ma. ezt a dolgot. 
Krogstad Jo baratnoje, ugye? Nora De Krogstad ur, nekem egyaltalan nines semmi be- 
N6ra Igen, az. De nem latom be ... folyasom, 
Krogstad En is ismertem valamikor. Krogstad Nines? Ugy remlik, epp maga mondta az iment ... 
N6ra Tudom. Nora Azt termeszetes egyaltalan nem ugy ke11 erteni, Bonnet 
Krogstad Ugy, sz6val hallett errol? Gondoltam. Nos, meg- is veszi, hogy nekem ilyenfele befolyasom lenne az 

kerdezhetem-e kurtan es kereken: kap Lindene a11ast uramra. 
a Reszvenybankban? Krogstad Eh, ismerem en az urat diakkorunkbol. Nem hiszem, 

Nora Bonnet veszi Krogstad ur a mereszseget, hogy en- hogy a bankigazgat6 ur szilardabb [ellem, mint mas 
gem kifaggasson. Maga, ferjem egyik alarendeltje? ferjek, 
De minthogy kerdi, hat tudja meg, igen, Lindenenek I N6ra Ha serton beszel az uramrol, kiutasitom. 
lesz allasa, s en vagyok az, aki beszeltem az erdekeben, Krogstad Asszonyom, maga nagyon is bator. 
Krogstad ur, Most mar tudja. Nora Nem tartok tobbe magatol. Csak az tijeven legyiink 

Krogstad Akkor hat helyesen kovetkeztettem. I 
tul, hamarosan kint vagyok ebbol a dologb61. I 

N6ra (fiil-ald jdr a szobdban) Az embernek vegre is van egy Krogstad (tiibb iinuralommal) Ide hallgasson, asszonyom, ha szuk- 
pici befolyasa, azt hiszem. Azert, mert asszony valaki, seges, en is eletre-halalra hareolok am, hogy a kis alla- 
meg nem jelenti azt ... Hanem egy alarendelt viszony- som a bankban megtarthassam. 
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Latom, 
Es nem csupan a fizetesemert; azzal torodom a leg 
kevesebbet. Van itt valami mas ••. Nos, mondjuk ki I ... 
A dolog fgy all. Mint mindenki, termeszetesen maga 
is tudja, hogy egyszer, evekkel ezelott, meggondolat 
lansagot kovettem el, 
Azt hiszern, hallottam valami ilyet, 
A dolog nem kerult birosag ele; de az6ta minden ut 
bezarult elottem. fgy adtam magam azokra az iizletekre, 
amelyekrcl maga is tud. Valamit esak meg kellett 
ragadnom, s merem mondani, nem en voltam a leg 
rosszabb. Most azonban ki kell keverednem ebbol. 
A fiaim nonek ; omiattuk annyi polgari tisztesseget 
kell visszaszereznem, amennyit lehet. Ez az allas volt 
az else lepcsofok, s a fer]e most le akar soporni errol 
a Iepcsorol, ugy, hogy megint lent csucsuljek a sarban, 
De az isten szerelmere, Krogstad ur, ennekem egyal 
talan nines m6dom ra, hogy segitsek. 
Azert, mert nem akarja, nekem azonban vannak esz 
kozeim, hogy kenyszeritsem, 
Csak nem akarja elmondani az uramnak, hogy tarto 
zorn maganak P 
Hm; s ha elmondanam? 
Gyalazatos eselekedet lenne. (Sirdssal a torkdban} A tit 
kot, amely az oromem es buszkesegem, ilyen csuf, 
otromba m6don kene megtudnia magatol. A legszor 
nyubb kellernetlensegnek tenni ki. 
Pusztan kellemetlensegnek? 
(beuesen) De esak tegye; maganak lesz a legrosszabb. 
Az uram meglatja legalabb, mifele ember maga, s ak 
kor aztan igazan nem tarthatja meg az allasat. 
Azt kerdeztem, pusztan hazi kellemetlenseg - amitol 
tart? 
Ha az uram megtudja, termeszetesen rogton kifizeti, 
ami meg hatra van, s ninesen tobb kozunk egymashoz, 
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(egy tepessel kazelebb lip) Hallja-e, Helmerne asszony; 
maganak vagy nines tul eros emlekezete, vagy nem 
nagyon [aratos az uzleti eletben, Majd beavatom kisse 
a dolgokba. 
Hogy erti ezt? 
Amikor a ferje beteg volt, maga eljott hozzam, s ezer 
ketszaz tallert kert kolcson, 
Nem ismertem senki mast. 
En megigereem, hogy megszerzem azt az osszeget ••• 
Meg is szerezte, 
Megigertem, hogy megszerzem az osszeget bizonyos 
feltetelek mellett. Akkoriban annyira elfoglalta az uta 
betegsege, s oly mohon kivanta azt az utikoltseget, 
hogy azt hiszem, nem sokat torodott a mellekkorul 
menyekkel, Epp ezert nem lesz folosleges emlekeztet 
nem ra. Nos, en megigertem, hogy megszerzem a penzt, 
egy adoslevel elleneben, amelyet en szerkesztettem. 
Igen, s amelyet en alairtam. 
Ugy van. De nehany sort ffiztem meg hozza, amely 
ben atyja jotall a penzert, Ezt atyjanak kellett voIna 
alairnia, 
Kellett volna? •.• Hisz alairta. 
En a datum helyet szabadon hagytam; atyjanak mags 
nak kellett voIna ravezetnie, melyik nap irta ala. Em 
lekszik erre, asszonyom? 
Igen, ugy hiszem. 
Epp ezert at is adtam az ad6s1evelet, hogy elkuldhesse 
postan az atyjanak, Nem igy volt? 
De. 
S ezt maga termeszetesen rogton meg is tette, mert 
hisz ot-hat nappal utana mar el is hozta nekem az ados 
levelet, atyja alalrasaval. Igy folvehette az osszeget, 
Nos igen; nem torlesztettem rendesen? 
Igen, meglehetosen. De hogy visszaterjunk arra, ami- 
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rol beszelrunk - azok alighanem nehez idok voltak a 
maga szamara, asszonyom? 
Nehezek. 
Atyja, ugy hiszem, nagy betegen fekudt, 
Halalos betegen. 
S meg is halt nemsokara? 
Igen. 
Mondja, Helmerne asszony, vissza tudna emlekezni 
atyja halala napjara? Ugy ertem ; a honap melyik nap 
jan torrent? 
Papa szeptember huszonkilencediken halt meg. 
Ugy van. Tudakozodtam utana. Epp ezert ; van itt egy 
kulonos dolog, amelyet sehogy sem tudok megrna 
gyarazni magamnak. 
Kulonos dolog? Nem tudom ••• 
Az a kulonos, asszonyom, hogy atyja harom nappal 
halala utan irta ala az adoslevelet, 
Hogyhogy? Nem ertem, 
Atyja szeptember huszonkilencediken halt meg. De 
nezzen ide. Okt6ber masodikarol keltezte az alairasat, 
Nem kulonos ez? 
(hallgat) 
Felttino az is, hogy az oktober masodikan szo es az 
evszarn nem atyja keze Irasa, hanem olyan keze, ame 
lyet mint hogyha ismernek, Nos, ezt meg meg lehet 
magyarazni, Atyja elfelejtette az alairasat keltezni, es 
igy valaki mas irhatta oda talalomra, aki meg nem tu 
dott a halalesetrol. Ebben nines semmi rossz. A nev 
alalras, az a lenyeges, Es az, ugye, eredeti, Helmerne 
asszony? Az valoban az atyjae, <3 maga Irta ide a ne 
vet? 
(raiJid hallgatds utdn bdtraveti a jejlt, s dacosan nez rd) 
Nem, nem ugy volt. En irtam oda a papa never. 
Tudja-e, asszonyom, hogy ez veszelyes vallom:is? 
Ugyan miert? Hamarosan megkapja a penzet, 
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Tehetek fol egy kerdest - mert nem ktildte el az inist 
az atyjanak? 
Lehetetlen volt. Hisz a papa betegen fektidt. Ha az 
alairasat kertem volna, azt is meg kellett volna monda 
nom, mire hasznalom fol a penzt, De hiszen olyan be 
teg volt, nem mondhattam meg neki, hogy ferjern elete 
veszelyben van. 
Akkor okosabban tette volna, ha fOladja a kulfoldi ut 
tervet. 
Az is lehetetlen volt. Hisz annak az utnak az uram ele 
tet kellett megmentenie. Azt nem adhattam f01. 
S azt nem gondolta meg, hogy ez csalas velem szem 
ben? 
Ez a gondolat fol sem merulhetett. Egyaltalan nem is 
torodtem magaval, Ki nem allhattam magat a sok 
rideg akadekoskodasa miatt, holott tudta, milyen su 
lyos az uram allapota. 
Helmerne asszony, maganak nyilvan nines vilagos fo 
galma arrol, mi az voltakepp, amit elkovetett, En 
azonban megmondhatom, hogy amit en kovettem el, 
s ami egesz polgari helyzetemet tonkretette, sem tobb, 
sem rosszabb nem volt. 
Maga? Azt akarja elhitctni velem, hogy valami bator 
tettre szanta el magat, csakhogy a felesege eletet meg 
mentse? 
A torveny nem kerdi az indokot. 
Akkor az nagyon rossz torveny lehet, 
Rossz vagy sem - ha en ezt az Irast a torvenyszeken 
felmutatom, magat a torvenyek ertelmeben elitelik, 
Marpedig ezt en nem hiszem el. Egy lanynak ne lenne 
[oga, hogy oreg, halalos beteg atyjat az aggodalomtol 
sa banattol megovja P Egy asszonynak ne lenne joga 
fer]e eletet megmenteni? En nem ismerem a torvenyt 
olyan alaposan; de biztos vagyok benne, hogy valahol 
ott van benne, hogy az ilyesmi megengedheto, Es errol 
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maganak ne volna tudornasa, rnaganak, aki jogvegzett 
ember? Rossz jogasz lehet, Krogstad ur, 
Meglehet. De az uzleti iigyekhez, az olyanokhoz, mint 
a kettonke - ugyebar elhiszi, hogy ertek? Tegyen, ahogy 
j6nak latja, De azt megmondom: ha meg egyszer ki 
taszitanak, maga is a tarsasagomban lesz. (Kasziin s ef 
az elOszoba fele) 
(egy ideig ttlnOdve all, falveti a nyakat) Eh mit 1 Csak hogy 
megijesszen 1 Olyan egyiigyii azert nem vagyok. ( A gye 
rekek rubadarabjalt kezdi iisszeszedni, de csakbamar abba 
hagyja) De ha? .. Nem •.. lehetetlenl Hiszen szeretet 
bol csinaltam, 
(a bal old ali ajttJban) Mama, most mar elment az idegen 
ember. 
Igen, igen, tudom. De ne beszcljetek arr6l az idegen 
emberrol senkinek. Halljatok P Meg papanak semI 
Nem, mama. De most [atszol megint? 
Nem, nem, most nem. 
De mama, hisz megigerted. 
Igen; de most nem birok. Menjetek csak be; annyi 
a dolgom. Menjetek be, menjetek be, edes, draga kis 
gyerekeim. (6vatosan betuszkolja Ilket a szobaba, s be 
csukja utdnuk az ajMt. A divanyra iiI, himzist vesz ellJ, 
nehany altest tesz, de csakhamar fnogall) Neml (Odadobja 
a himzest,fiilkel, az elllszobaajtohoz megy s kikialt) Helen, 
hozza be a fat! (A bal old ali aszta/hoz megy, kinyitja az 
asztaljiokot,· azutan megtorpan) Nem, ez teljesen lehetet 
lenl 
(a karacsonyfaval) Hova tegyem, asszonyom? 
Ide, a szoba kozepere. 
Hozzak meg be valamit? 
Nem, koszonom, ami kell, itt van. (A szoba/dny fel 
dllisja a fat is kbmgy. Nora a karacsonyfa diszitiseve/ fog 
lalatoskodik) Ide gyertyak - ide diszek. - Az az utalatos 
ember 1 Szamarsag, szamarsag, szamarsag 1 Nines itt 
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semmi hiba. A karacsonyfanak szepnek kell lennie. 
Mindent meg akarok tenni, ami teneked, Torvald, 
oromet szerez; enekelni, tancolni fogok ... 
(kintrlll jan, egy csomo irat a bOna alatt) 
6, maris itt vagy? 
Igen, volt itt valaki? 
itt? Nem. 
Kulonos. Krogstadot lattam, amint kiment a kapun. 
Ugy? Igaz is, Krogstad itt volt egy pillanatra. 
Nora, latom rajtad, hogy itt volt, s megkert, sz6lj egy 
j6 sz6t az erdekeben, 
Igen. 
S mintha a magad kezdemenyezesebol tenned? EI kel 
lett volna hallgatnod, hogy itt volt. Ezt kerte, ugye? 
Kerte, Torvald, de ... 
N6ra, N6ra ... Es te belernentel ebbe? Hogy egy ilyen 
emberrel targyalj, igeretet tegy neki, azonkiviil meg 
olyat is mondj nekem, ami nem igaz. 
Ami nem igaz? 
Azt mondtad, hogy nem volt itt senki, (Megfenyegeti 
az tJjjdval) Masker ne csinaljon ilyet az en kis enekes 
madaram. Egy enekesmadarnak legyen tiszta a csore, 
ugy esicseregjen; s ne hallasson hamis hangokat. 
(Atfonja a derekat) Ugye, igy kell annak lenni? Tudom 
en azt. (Elereszti) S tobbet egy sz6t se errol. (A kalyha 
ele iii) 6, milyen j6 meleg es otthonos itt. [Lapos; egy 
kicsit az irataiban) 
(a kardcsonyfava/foglalkozik, egy kis sziinet utdn} Torvald 1 
Igen. 
En olyan kimondhatatlanul orulok Stenborgek hol 
naputani [elmezbaljanak, 
En meg kimondhatatlanul kivancsi vagyok, hogy mi 
lyen oltozettel Iepsz meg. 
Jaj, ez buta hist6ria. 
Nos? 
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Nem tudok megfelelo rubat talalni, olyan egyiigyti, 
sernmitmond6 mind. 
Erre a beldtasra jutott a Ids N6ra? 
(a jlrje sZlke mogott, karja a sZlk hdtdn) Nagyon sok a 
dolgod, Torvald? 
D ... 
Mifele Irasok ezek? 
Bankugyek, 
Maris? 
A Ielepo vezetoseggel teljhatalmat adattam magamnak, 
hogy a szukseges szemelyzeti es iizleti valtoztatasokat 
vegrehajthassam. A karacsony hetet erre kell felhasz 
nalnom, Ujevre mindennek rendben kell lennie. 
Ez a szegeny Krogstad tehat ezert ••• 
Hm ••• 
(elorlbb hajol a sZlk Idmldja flloll, Helmer hajdl borzol 
gatja) Ha oem volna olyan siirgos munkad, egy ki 
mondhatatIanul nagy szlvessegre kertelek volna meg, 
Torvald. 
Hadd hallom. Mi az? 
Nines senkioek olyan finom Izlese, mint neked, s eo 
ugy szeretnem, ha j61 festenek a jelmezbalon, Torvald. 
Nem foglalkozhatruil velem, hogy eldontsuk, mi le 
gyek, s hogy csioaljuk meg a jelmezemet? 
Aha, a Ids makaes bajbao van, s megmentot keres. 
Igen, Torvald, ha nem segitsz, nem tudok sernmit se 
kisiitni. 
J6, j6; majd gondolkozom a dolgon; kitalalunk vala 
mit. 
Milyeo kedves toledo (Megint a kardcsonyfdhoz megY, 
sziinet) Szepen ervenyesulnek ezek a piros diszek .•. De 
mondd esak, Igazan olyan rossz dolog, amit ez a Krog 
stad elkovetett? ••• 
Hamis nevaldlras, EI tudod kepzelni, mit jelent ez? 
S oem lehet, hogy szuksegbol tette? 
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Dehogynem, vagy mint sokan, meggondolatlansag 
b6I. En nem is vagyok olyan szivtelen, hogy feltet 
leniil eliteljek egy embert egyetlen ilyen magaban a1l6 
cselekedetert. 
Ugye, Torvaldl 
Ha nyHtan megvallja bfinet, s elviseli a buntetest, nem 
egynek sikeriil erkolcsileg megint talpra allnia. 
A buntetest? 
Krogstad azonban nem ezt az utat jarta; a kulonfele 
fogasokkal segitett magan ; ez az, ami erkolcsileg tonk 
retette. 
Azt hiszed, hogy az ilyesmi ... 
Gondold esak el, hogy egy ilyen bfine tudaciban szen 
veda embernek mennyit kell hazudnia, szinlelnie, tet 
tetoie, rnindenfele alarccal jarnia a hozza legkozelebb 
allok kozt, a tulajdoo felesege es gyereke elott, A gyere 
kek, ez a legveszedelmesebb, N6ra. 
Miert? 
Mert a hazugsagnak ez a gozkore a betegseg anyagaval 
fertozi meg az otthon egesz eletet. Minden lelegzet, 
amelyet a gyermek egy ilyen hazban szl, a gonosz csi 
raja val van tele. 
(kiizelebb, mogottc) Biztos vagy te ebben? 
Ugyan, dragam, mint iigyved epp elegszer tapasztal 
tam ezt. Csaknem valamennyi koran elzullott ember 
nek hazug anyja volt. 
Miert epp ... anyja .•• 
Leggyakrabban az anya rovasara kell irni; az apak ter 
meszetesen hasonlo iranyban hatoak; ezt minden [o 
gaszembcr nagyon [ol tudja. Ez a Krogstad megis evek 
ota jar-kel az otthonaban, es hazugsaggal es kepmutatas 
sal mergezi meg a tulajdon gyermekeit. (Kinyujtja kezet 
Nora fell) Epp ezert kell az en edes Ids Noramnak meg 
igernie, hogy nem beszel tobbet errol a dologr61. A ke 
zed d. Na, na, mi ez, nyujtsd csak a kezecsked, fgy lao 
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Ezek szerint megegyeztiink. Ennekem, biztositlak, Ie 
hetetlen egyutt dolgoznom vele. En az ilyen ember ko 
zeleben a sz6 szoros ertelmeben testi rosszulletet erzek, 
(visszahuzza a keZel, sa kardcsonyfa mdsik oldaldra megy) 
Milyen meleg van itt. S nekem olyan sok meg a dol 
gom. 
(f(jfkel es iisszeszedi a papirjait) Igen, nekem is igyekez 
nem kell, hogy ebed elott nehanyat atolvassak meg 
ezekbol. A te jelmezeden is gondolkozom majd. S tan 
van is meg valamim, amit arany papirban a karacsony 
fara lehet akasztani. (Kezet Nora fejire teszi) En szep kis 
enekesmadaram. (Bemegy a szobdjdba, s becsukja maga 
utdn az ajtOt) 
(halkan, egy kis hallgatds utdn} A, mit, ez nines is igyl 
Lehetetlen, lehetetlennek kell lennie, 
(a bal oldali ajtoban) A kiesinyek olyan allhatatosan 
kerik, hogy a mamahoz bejohessenek, 
Nem, nem, nem, ne engedd be oketo Legy te veluk, 
Anne-Marie. 
Igen, asszonyom. (Becsukja az ajtOt) 
(sdpadtan a remiilettlfl) Elrontani a kiesinyeimet 1 Meg 
rnergezni az otthonomat?. (Riivid szunet,folveti a fejtt) 
Nem, ez nem igaz 1 Amig a vilag vilag, nem lehet igaz I 
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