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Henrik Ibsen: Solness építőmester
1892
Írta: Maixner Ágnes
Expozíció
Kezdőinstrukció: részletes enteriőr. Naturalista környezetleírás, puritán, egyszerű díszlet. Kezdőkép: kisemberek (építész, könyvelő) dolgoznak egy irodában. Társadalmi státuszuk alacsonyabb, mint a Nóra szereplőié.
Solnesshez való viszonyok
-	Knut Brovnik, építész: Solness tőle tanult, most alkalmazott nála. Fiának, Ragnarnak akar utat törni, hogy ő is olyan utat járhasson be, olyan szakmai sikerei lehessenek, mint egykori tanítványának, de Solness akadályozza a fiút (szakmai féltékenység, fiatalságtól való félelem – generációs félelem, férfiassági kérdés). Knut bosszút akar állni Solnessen ezért.
-	Herdal, doktor: Solness barátja (v.ö. Rank doktor).
-	Kaja Fostli, titkárnő: Viszonyuk csapong a főnök-beosztott és a férfi-nő viszony között. Kaja ugyan Ragnar menyasszonya, de mióta idekerült, azóta Solness jelenti számára a férfit, főnökébe szerelmes. Érzelmi értelemben Solness hatalmat gyakorol Kaja fölött, azzal fenyegeti, hogy ha Ragnar elmegy az irodából önállóan dolgozni, akkor Kaját is magával viszi, így nem láthatja többé őt a lány. Üzletileg is zsarolja: arra kéri Kaját, beszélje rá Ragnart, hogy ne kezdjen önálló karriert, hanem maradjon itt az irodában. Solness a kezébe fogja Kaja fejét – ez szokatlan, provokatív, mert az akkori társadalmi viselkedésformában nem volt szokás a taktilitás. A taktilitás intim viszonyt feltételez, tehát volt (vagy még most is van) valami közöttük. Kaja alárendelt, rajongó típusú nő, huszonéves, tapasztalatlan.
-	Aline, felesége: Elhidegült házasságuk, nincs köztük kommunikáció, nem beszélik meg a fontos dolgokat, csak a legszükségesebb mértékben érintkeznek, akkor is érdektelen témákról van szó. Fontos lenne megbeszélniük pl. azt, hogy Aline szülői háza leégett. A háznak repedt volt a kéménye, és Aline mindig attól félt, hogy visszaszivárog a füst, emiatt tragédia történik. Solness csak ígérgette, hogy megjavítja, de tudat alatt vágyott rá, hogy a ház leégjen, mert nem tudta elviselni, hogy jövevényként felesége házában éljen. A tragédia bekövetkezett, a ház leégett, Aline tejlázat kapott, s így szoptatta az ikreket, akik meghaltak a fertőzött tejtől. Solness építészkarrierje ekkoriban kezd felívelni, de Aline bűntudattól szenved, hogy miatta haltak meg a gyerekek. Ezzel a traumával nem tudnak mit kezdeni, nem beszélik meg. Solness a munkába temetkezik, Aline pedig a kötelességeinek él, kripta-életű, önmagát temető nő. Tudja, hogy férjének viszonya van Kajával, de eltűri a dolgot, mert tudja, hogy ő maga már nem képes asszonyi kötelességét teljesíteni. Azért is hagyja a kapcsolatot, mert – mivel ő már terméketlen – más nőtől talán születhet újra gyermeke a férjének.
-	Hilde: vonzó külsejű, provokatív, lázadó nő, aki férfiruhában, hegymászó-felszerelésben érkezik egyedül. Azért jött, hogy megkapja Solnesstől a királyságát, amit 10 évvel ezelőtt ígért neki. Hilde megszállott nő típus, fiatalos, lendületes (levénasszonyozza a többi nőt, akikkel kirándult, akik lehet, hogy nem is voltak valóban öregasszonyok), szókimondó, szégyentelen (szennyes fehérneműjéről beszél). Vagány, mert egyedül utazik. Ismeri Herdal doktort.
Alapszituáció
Hilde felborítja az addigi viszonyrendszert, mert Solness beleszeret, a lány viszont a 10 évvel azelőtti Solnesst szereti. A darab arról szól, hogy Solness mennyit és hogyan változott korábbi énjéhez képest, s most tud-e olyan lenni, mint 10 éve volt.
Bonyodalom
Solness elmeséli a 10 év történetét (analitikus technika):
-	templomépítészet (koszorúzás, ének)
-	tűzvész, gyerekek elvesztése
-	karrierje felívelés a lakóházépítésben
-	saját belső démonait okolja a történtekért
Olyan dolgokat beszél meg Hildével, amit inkább a feleségével kellene, de Aline félreáll, s Hilde fogékony Solness szavaira.
Hilde felidézi a múltat: Solness 10 éve egy templomot épített valahol és az egész falu összegyűlt a koszorúzásra. A lány ekkor 10-12 éves volt és beleszeretett a hős építőmesterbe, aki Istennek ajánlva megkoszorúzza a tornyot. A koszorúzás után Hildéék házába ment, ahol flörtölt a lánnyal, aki komolyan vette a tőle kapott puszit (Hilde csókra emlékszik!). Solness azt mondta Hildének, hogy pontosan 10 év múlva eljön érte és elviszi őt, ad neki egy királyságot. Hilde megszállottan készült erre a találkozóra, 10 évig várt Solnessre.
Solness éppen új házukat építi, amit toronnyal képzelt el. Hilde hatására elhatározza, hogy tényleg megépíti a tornyot rá és fel is mászik, megkoszorúzni azt – de ez szánalmas: eljátszani egy fiatalkori ideált. Aline és Herdal doktor látják, hogy ez nem vezet jóra, de nem tudják lebeszélni Solnesst arról, hogy újra felmásszon a toronyba. A körülmények összeesküvése folytán egyikük sem tud vele beszélni: Aline kötelességtudatból vendégeket fogad és Hildére bízza a dolgot, mivel tudja, férje szerelmes a lányba, így hátha hallgat rá. Hilde viszont Solness hiúságát provokálja, hogy tériszonyát legyőzve másszon fel. Solness Isten haragjától fél (az egész darab Solness Istenhez való viszonyáról szól: Isten dícséretére épít templomot; elfordul Istentől, mikor az ráhozza a tűzvészt és elveszi gyermekeit; Istentől valónak tartja a karrierje felívelését és az építésztehetségét; most pedig Isten büntetésétől fél, amit rámér, ha felmegy – drámai előrejelzés!).
Hilde addig-addig győzködi Solnesst, míg elhiszi, hogy tud olyan lenni, mint 10 éve volt. Ha itt vége lenne, romantikus darab lenne, de Ibsen hozzáír még egy jelenetet, amiben a címszereplő nem jelenik meg.
Tetőpont
Megépül a ház, összegyűlnek a vendégek, Solness felmászik a toronyba. Ez a jelenet a vendégeket mutatja, s mint egy rádiójátékként közvetítik, hogy Solness éppen mit csinál a magasban. Pimasz, provokatív, feszült jelenet. Ragnar is megérkezik, hogy elvigye tervrajzait és önálló karriert kezdjen, mert apja (Knut) haldoklik, így nála már nem tud dolgozni. Érdekes figura: hogyan nézi Solness? Kárörvendőn, bosszúszomjasan kívánva, hogy essen le?
Solness az utolsó pillanatban lezuhan és meghal, de Hildétől nem lehet elvenni az élményt, hogy ismét a toronyban látta a mestert.
Önéletrajzi vonatkozások
-	Ibsen önmaga szobrának faragását örökítette meg ezzel a darabbal (Solness szakrális építész volt, Isten dicséretére épített templomokat magas tornyokkal. Szokása volt, hogy a kész templomot megkoszorúzza, és közben énekel – beszél Istenhez. A tűzvész és gyermekei halála után elfordult Istentől és már csak lakóházakat épít, tehát Isten dicséretéről az ember, s így önmaga dicséretére tér át).
-	Az öregedő író fél az újtól, a fiatal generációtól (Ragnar-vonal).
-	61 éves korában viszonyt kezd egy 18-20 éves lánnyal (Hilde-vonal).
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