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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönöm a dolgozat megírásához nyújtott felbecsülhetetlen szakmai segítséget
témavezetőmnek, Kállay Gézának. Sajnos már nincs közöttünk, de szeretettel és hálával
gondolok Géher István tanár úrra, aki ösztönző szavaival és fordítói szakértelmével
segítette a munkát. Köszönöm az opponenseimnek, Pikli Natáliának és Reuss Gabriellának
az eddig befektetett és leendő munkájukat. Külön köszönet Horgas Juditnak áldásos előopponensi tevékenységéért, az építő kritikáért és a dolgozat jobbítását szolgáló
javaslataiért. Köszönet illeti Deák Nóra könyvtárost, aki mindig készségesen állt
rendelkezésemre. Szeretettel gondolok egyetemi csoporttársaimra, barátaimra, akikkel az
évek során sok termékeny beszélgetést és vitát folytattunk. Köszönet továbbá az
AnaChronist szerkesztőinek, és különösen Fejérvári Boldizsárnak, akiktől nagyon sokat
tanultam a közös munka során.
Végül szeretettel köszönöm a családomnak – és elsősorban férjemnek, Ádámnak és
gyerekeimnek, Eszterkének és Andrásnak – a türelmet, a támogatást, bátorítást, a sok
segítséget, amit a dolgozat megírásához nyújtottak az évek során.

Nagyapám, Fábián Pál emlékének.
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LEAR: No, I will be the pattern of all patience, I will say nothing.
(Shakespeare: King Lear, 3. 2. 37-38.)

LEAR: Nem, a türelemben példát mutatok, nem szólok semmit.
(Shakespeare: Lear király, 3. 2. 37-38).
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BEVEZETÉS
ELŐZMÉNYEK, MOTIVÁCIÓK, NYELV
Az elmúlt évszázadok során olyan mennyiségű irodalom (szépirodalom és szakirodalom)
született Shakespeare és művei kapcsán, hogy néha úgy rémlik, mindent (és mindennek az
ellentétét is) leírtak már vele kapcsolatban. Ráadásul nemcsak irodalmi művekként
elemezték a darabokat, hanem ugyanilyen felfejthetetlen a színpadi megvalósulások
kapcsán

született

kritikai-elemző

tanulmányok

sora

is.

Van

azonban

az

irodalomtudománynak olyan, viszonylag újabb keletű, nagyon termékeny és lendületes
kutatási területe, amely még rejteget kiaknázatlan lehetőségeket a Shakespeare-kutatók
számára is. Ez az adaptációelmélet, illetve az adaptációkutatás (adaptation studies),
amelynek jelentős és erőteljes ága a Shakespeare-adaptációk vizsgálata. A terület felöleli a
filmadaptációkat, a színpadi átiratokat, a vizuális művészetek és a zenei alkotások
kapcsolódási pontjait az irodalmi művekkel, és természetesen az irodalmi kereteken belül
maradó (vers, regény, dráma stb.) adaptációs tevékenységek széles skáláját is, sőt,
esetenként történelmibb jellegű, Shakespeare életével foglalkozó művek is helyet kapnak a
kutatásokban.
Bármilyen aktív és sokrétű is ez a terület, magyar nyelven tudtommal nem született
még semmilyen adaptációelméletnek szentelt szakirodalmi mű, sem Shakespeare, sem más
kanonikus szerző kapcsán. Disszertációm ebből a hiányélményből született, ezt az űrt
hivatott valamelyest betölteni, mert magyar nyelven szól egyrészt az adaptációelméletről,
másrészt specifikusan Shakespeare egyik drámájából, a Lear királyból készült irodalmi
adaptációkról. A magyar nyelv választása nem könnyítette meg a dolgomat (bár
anyanyelven általában könnyebb fogalmazni), mert minden elemzendő szöveg és a
szakirodalom csaknem teljes egésze kizárólag angol nyelven elérhető. Emiatt a
disszertációban szinte az összes forrásszöveg és a szakirodalmi idézetek tetemes része
fordításban szerepel, ami eleve adaptációelméleti problémát vet fel, hiszen minden fordítás
szükségszerűen értelmezés is. Ahol volt magyar fordítás, azt használtam, ezt mindig jelzem
is. Ezért legtöbbször mind a forrásszövegek, mind a szükséges szakirodalmi részletek
fordítására magam vállalkoztam, ahol másként nem jelzem, az én fordításomban olvasható
magyarul az eredetileg angol szöveg. A szó szerint idézett (idézőjelben vagy – hosszabb
idézetnél – külön szövegszakaszban szereplő) szövegek esetében az idézet pontos helyét és
az angol szöveget is lábjegyzetben közlöm, kivétel ez alól Nahum Tate Ajánlása és két
hosszabb, angolul idézett Shakespeare-szöveg, valamint H. N. Hudson egy kritikája és
Mary Cowden Clarke előszava, amelyeknek angol (és ahol létezik, magyar) változatát
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függelékben közlöm. Shakespeare Lear királyához minden esetben Vörösmarty Mihály
fordítását használtam.

A DISSZERTÁCIÓ TÁRGYA
A disszertáció kizárólag brit szerzők angol nyelven megjelent drámai műveivel
foglalkozik. Nem tárgya sem regény-átirat, sem vers, sem film, sem más műnemben,
műfajban megalkotott adaptációk. A drámai műveknek is kizárólag az írott verziója
képezte a disszertáció vizsgálati anyagát, ezért fontos kritérium, hogy a művek
nyomtatásban megjelentek. Nem foglalkoztam a drámák színpadi változataival,
feldolgozásaival, mert az amúgy is sokrétű, sokarcú, mozgékony és nehezen vizsgálható
drámai szövegek értelmezését még inkább megnehezítené bármely (akár estéről estére
másképpen létrejövő) színpadi megvalósulás bevonása. A színpadtörténettel és -kritikával
érintőlegesen foglalkozom szinte minden darab esetében, elsősorban az adott kor színházi
igényeinek, a darabok fogadtatásának feltérképezése céljából, mert ez a számomra fontos
szerzői motivációk/adaptációs technikák megvilágításához nélkülözhetetlen.
A DISSZERTÁCIÓ CÉLJAI
1. Elsődleges célom az volt, hogy a Lear király öt drámaadaptációjának elemzésével
bemutassam a két legalapvetőbb drámaadaptációs technikát, tehát a disszertáció nem arra
törekedett, hogy kronologikus sorrendben bemutassa az összes olyan drámaadaptációt,
amely Shakespeare Lear királya kapcsán angol nyelven keletkezett. Az adaptációk
vizsgálata

közben

a

szövegek

közötti

kapcsolatteremtéshez

nélkülözhetetlen

cselekményszál vezetése alapján két főtípust tudtam megkülönböztetni.
(1.a.) Az első a párhuzamos cselekményű drámaadaptáció, mely esetben az adaptáció és az
adaptált szöveg cselekménye nagyjából párhuzamosan fut, felismerhető benne a
shakespeare-i cselekményszál íve. Ez történhet szorosan követhető módon (mint a Lear
király esetében Nahum Tate adaptációja, vagy hogy más Shakespeare-dráma adaptációit is
említsünk, a Hamlet esetében Tom Stoppard Rosencrantz és Guildenstern halott vagy Kiss
Csaba Hazatérés Dániába című darabja). De gyakran csak fontosabb, emblematikus
jelenetek, képek mentén nyomon követhető módon történik (mint Edward Bond Learje
esetében, vagy hogy ismét másik darabbal is illusztráljuk a típust, Heiner Müller
Hamletmachine-ja is ebbe a kategóriába tartozik, mivel a szimbolikája, a shakespeare-i
történések alig felismerhető nyomai, a szereplők színrelépésének sorrendje itt is
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megteremti az darab shakespeare-i ívét). A disszertációban e típus két teljesen különböző
megtestesítőjeként szerepel Nahum Tate The History of King Lear című darabja és Edward
Bond Learje. Tate darabja a típusra nagyon jellemző restaurációs adaptációkat képviseli,
amit nevezhetnénk át/jóváíró adaptációnak is. Bond darabja merőben más oldalát mutatja
a párhuzamos cselekményszálú adaptációknak, amit a disszertációban elkülönböződésen
alapuló adaptációnak nevezek a derridai fogalomból kiindulva.

(1.b.)

A

második

alaptípus

a

prequel(sequel)-adaptációk

csoportja,

melynek

cselekményszála megelőzi vagy sequel esetében követi az eredetdarabét. Mivel a Lear
királyhoz három is készült, a disszertáció második felében a prequel-adaptációkkal
foglalkozom. Egy rövid, elméleti fejezet előzi meg a konkrét prequel-adaptációkkal
foglalkozó részt. Ennek több oka is van: egyrészt nemzetközi szinten is csak elvétve van a
témában rendelkezésre álló általános, összefoglaló jellegű szakirodalom, ezt igyekeztem itt
valamelyest pótolni. Másrészt a prequel adaptációk vitás helyet foglalnak el az
adaptációkutatásban, és így erőteljesebben alá kellett támasztanom, miért tekintem ezeket
egyáltalán adaptációknak. Továbbá az egyes darabok kapcsán ebben a fejezetben mutatom
be a prequel-adaptációkhoz általánosan is használható értelmezési/elemzési technikákat.
Figyelemre méltónak és mindenképpen izgalmasnak találtam a tényt, hogy a Lear
királyhoz három prequel-adaptációt is írtak, így a disszertációban mindhárommal
részletesen foglalkozom. Mivel témában és stratégiában is hasonlíthatók egymáshoz,
Gordon Bottomley King Lear’s Wife [Lear király felesége] és Elaine Feinstein és a
Women’s Theatre Group Lear’s Daughters [Lear lányai] című darabjainak párhuzamos
értelmezése alkotja a prequel-fejezet első felét. A merőben más, tematikailag és
stratégiailag is újszerű prequel-adaptációnak, Howard Barker Seven Lears [Hét Lear] című
darabjának szenteltem a fejezet második felét.

2. A disszertációval az is célom volt, hogy bebizonyítsam: az adaptációk legtermékenyebb,
leghatásosabb elemzéséhez újra kell gondolnunk a „szerző haláláról” mondottakat, amelyet
a posztmodern irodalomelmélet meghirdet, és számolnunk kell a szerző „újjászületésében”
rejlő lehetőségekkel. A más esetben nehezen megfogható és képlékeny „szerzői intenció”
és szerzői motiváció ugyanis az adaptációk esetében nagyon is tetten érhető. Nemcsak
azért, mert az adaptáló szerzők szinte minden esetben írásos nyomot hagynak erről
(előszók, ajánlások, interjúk, elméleti írások formájában), hanem mert sokszor
Shakespeare személye sem kikerülhető, hiszen az adaptációk többnyire a belőle kialakult
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költőképpel, és a hozzá kapcsolódó túláradó, kultikus imádattal (és a néha nyomasztó
mennyiségű (szak)irodalommal is) kommunikálnak. Ez a kommunikáció, ez a hozzáállás
nagyban meghatározza, hogy milyen jellegű adaptáció születik. Ezért minden fejezetben
igyekeztem minden adaptációhoz felkutatni a lehetséges szerzői szándékokat, amelyek az
adaptációk létrejöttéhez kulcsfontosságúak voltak, és ezeket integrálni az adaptációk
értelmezésébe is. Ezzel a módszerrel próbáltam alátámasztani, hogy az adaptációs folyamat
és az adaptáció mint szöveg teljesebb megértéséhez is szükség lehet a szerzői intenció, a
szerzői háttér bizonyos aspektusainak bevonására. Szem előtt kell tartani „az adaptáló
szerző szándékait a közönség számára, amikor egy adaptáció értelmezői és kreatív
dimenzióinak megértéséről van szó, [mert az] befolyásolhatja egy adaptáció értelmezését
[...]”1 – erről az alaptételről az elméleti fejezetben még hosszabban is lesz szó.
3. A disszertáció további célja, hogy – valamelyest szembeszállva Lynne Bradley 2010ben megjelent, Adapting King Lear for the Stage című könyvének alaptézisével – a
szövegek elemzésével bizonyítsam: minden adaptációra eleve jellemző az a (Bradley
szerint csak a huszadik században megjelenő) „kettős” viszonyulás (double gesture), 2
amely egyszerre „ellenkezik” és egyszerre „együttműködik” az eredet-szöveggel,
egyszerre aláássa és ugyanazzal a gesztussal meg is erősíti az adaptált szöveget. Erről
bővebben szólok az első, elméleti fejezetben, de a kettős viszonyulás felismerhető az egyes
adaptációk elemzésében is.

ADAPTÁCIÓK A LEAR KIRÁLYHOZ – MIT MIÉRT (ÉS MIÉRT NEM)?
Nem könnyű megmondani, Shakespeare Lear király című tragédiájának pontosan hány
drámaadaptációja létezik, főképpen mert – ahogyan látni fogjuk – az adaptációfogalom
képlékeny. Daniel Fischlin és Mark Fortier antológiája az utolsó oldalakon az
adaptációkról készített „teljes lista” eléréséhez megadott egy internetes linket, 3 amelyen
felsorolták a Lear király adaptációit. Noha kiindulási pontnak használható, a lista
semmiképpen nem mondható teljesnek. Kiegészítettem három darabbal, amelyeket
1

Hutcheon: 109.
„…the need to rethink thefunction of adapter intention for the audience when it comes to understanding both
the interpretive and creative dimensions of an adaptation. […] it can affect [their] interpretation.”
2
V. ö. Lynne Bradley: Adapting King Lear for the Stage. Ashgate, Surrey, 2010: 7.
3
A link (http://www.routledge/shakespeare/adaptations.com) sajnos a disszertáció írásának pillanatában nem
található, de a 2003-ban leadott diplomamunkám írása idején hozzáférhető listát akkor lemásoltam és
idéztem. A fenti lista a diplomamunkában idézettel megegyezik. Fischlin és Fortier az antológia végén a Lear
királyhoz csupán két adaptációt ad hozzá az antológiában már szereplő Tate és Feinstein művekhez, ezek
Bond és Barker művei. V. ö. Fischlin és Fortier: 319.
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gyakran emleget az adaptációkutatás szakirodalma is (csillag [***] alatt találhatóak), és
bizonyára a lista még tovább bővíthető.
Adaptations of King Lear
•

Tate, Nahum. The History of King Lear. 1681. [Lear király története]

•

Colman, George (the elder). The History of King Lear. 1768.

•

Elliston, R. W. and Edmund Kean. King Lear. 1830.

•

Macready, William. King Lear. 1857.

•

Kean, Charles. King Lear. 1858.

•

Bottomley, Gordon. King Lear’s Wife. 1915. [Lear király felesége]

•

Beckett, Samuel. Fin de Partie. 1956. Endgame. [Végjáték]

•

Maugham, Robin. Mister Lear. 1963. [Miszter Lear]

•

Bond, Edward. Lear. 1972.

•

Ronfard, Jean-Pierre. Lear. 1976.

•

Feinstein, Elaine and The Women’s Theatre Group. Lear’s Daughters. 1987.
[Lear lányai]

•

Barker, Howard. Seven Lears. 1989. [Hét Lear]

•

Brown, Geoffry. Forrest: The Life and Times of the First American Star, Including
the Notorious Riot at Astor Place. 1990. [Az első amerikai sztár élete, benne a
hírhedt Astor Palace

***
• David Garrick: King Lear. 1774.
• William Thomas Moncrieff: The Lear of Private Life! Or, Father and Daughter.
1820.
• Alan Bennett: The Madness of George III. 1991.

Az aláhúzott darabokkal a disszertációban nem foglalkozom, mert ezek
véleményem szerint alapvetően más jellegű szövegek, mint amelyeket a disszertáció
adaptáció-definíciója lefed. Tate darabja világszerte mintegy 157 évig uralta a színpadokat
Shakespeare-é

helyett,

és

a

visszaállítás

folyamata

számos

verzión,

számos

szövegállapoton keresztül vezetett. Az első kísérletek csak néhány sort csempésztek vissza
Shakespeare-től, később azonban bátrabb színész-szerzők megpróbálkoztak a tragikus vég
visszaállításával is (ez utóbbi volt például Edmund Kean 1823-ban), de rendre belebuktak
a próbálkozásba, mert a közönségnek Shakespeare eredetijénél fontosabb volt a decorum
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és a költői igazságtétel. (Lásd még erről bővebben a restauráció adaptációs technikájáról
szóló fejezetet.) Érdekes, hogy a hasonló jellegű Garrick-szövegváltozatokat eredetileg
nem tartalmazta a lista, pedig Garrick 1773-ban jelentősen módosította Tate színdarabját,
számos shakespeare-i sort visszaszerkesztett a drámába, ugyanakkor Tate soraiból jócskán
visszavont. Motivációi egyértelműen a Shakespeare-szöveg visszaállítása felé irányulnak, 4
szövege pedig fontos lépcsőfok a Tate szövegéből újra Shakespeare-szöveget alkotó úton,
mely út végén azután William Charles Macready kulcsfontosságú 1838-as előadása áll. 5
Éppen azért nem foglalkozom ezekkel a szövegekkel, mert nagyon nehéz definiálni, hogy
ezek mik is valójában. Értelmezésem szerint ezek nem ugyanolyan típusú adaptációk, mint
Tate, Bond vagy más szerzők munkái, hiszen nem új, innovációkat és fajsúlyos
változtatásokat (új szereplők, hosszabb új jelenetek, cselekményszál és végkifejlet
lényeges megváltoztatása stb. Shakespeare vagy Tate darabjától eltérő módon) tartalmazó
művek. Sokkal inkább Tate és Shakespeare darabjai közötti, mondhatni a shakespeare-i
darab restaurációját illusztráló „színdarab-állapotok” inkább, melyek szinte minden
esetben eredetileg egy-egy előadáshoz, szövegkönyvként készültek, és ebben a formában is
jelentek meg később. Sokkal inkább tartoznak ezért a színpad-történeti adaptációkutatás
berkeibe, mint jelen disszertáció keretei közé, amely kizárólag új szerzők saját drámai
szövegeivel foglalkozik.
Bár szerepel a listán, Beckett darabja véleményem szerint szintén nem Learadaptáció a disszertációban felállított kritériumrendszer alapján, mert a két darab közötti
(létező) kapcsolatot nem egy eredetileg is fennálló (a disszertációban is részletezett)
adaptációs szándék tartja fenn, sokkal inkább Jan Kott híres tanulmánya a Kortársunk,
Shakespeare 6 című kötetben, amely során Kott Beckett Végjátékát Shakespeare Lear
királyával együtt elemzi. Vannak hasonlóságok a két darab között, és Beckett darabja több
helyen és jelenettel valóban könnyedén köthető a Lear királyhoz, de ezek inkább

Lásd erről részletesen: Vanessa Cunningham: Shakespeare and Garrick, Cambridge University Press,
Cambridge, 2008., különösen a 13-40. és 119-135. oldalak.
5
Erről a Shakespeare-t visszaállító, Tate-et leváltó folyamatról és Macready szövegvariációiról részletesen
szól (és magyar nyelven!) Reuss Gabriella tanulmánya, a Sikeres viharok, viharos sikerek, amely jól
összefoglalja és illusztrálja az okokat és motivációkat, amelyek a folyamatok mögött álltak, illetve pontos
képét adja annak, hogyan hódította vissza Shakespeare tragédiája a tizenkilencedik század színészóriásainak
kezében a színpadot. V.ö.: Reuss, Gabriella: „Viharos sikerek, sikeres viharok: A vígvégű s a tragikus Lear
király színváltozásai.” In: Az értelmezés rejtett terei. Kijárat Kiadó, 2003: 129-142.
6
Kott, Jan: „King Lear, or Endgame.” In: Shakespeare, our Contemporary. Norton Library, London and
New York, 1974: 127-169. Magyar kiadása: Kortársunk Shakespeare. Gondolat kiadó, Budapest, 1970.
Ezt az összehasonlítást-összekötést erősíti meg többek között R. A. Foakes esszéje is a ’King Lear and
Endgame.’ In: King Lear and its Afterlife. Shakespeare Survey 55. Cambridge University Press, Cambridge,
2002.
4
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„tudattalan” intertextuális természetű hasonlóságok, nem pedig tudatos, kiterjedt és célzott
adaptációs tevékenység eredményei.
A szürke háttérrel szereplő két darab szintén kívül esik a disszertáció
adaptációfogalmán. Ezek a darabok valós történelmi eseményeket idéznek fel,
főszereplőjük mindkét esetben egy karizmatikus, híres történelmi alak (nem Lear), és
mindkét esetben megidéződik a történetben a Lear király, noha a cselekmény csak
áttételesen hozható kapcsolatba vele. Geoffrey Brown darabját nehéz fellelni (sajnos, nem
is tudtam megszerezni, nem olvastam a művet), kevés információ és szinte semmilyen
szakirodalom nem áll rendelkezésre róla. A beszerezhető információk alapján azonban
nem nevezném az általam használt definíciót kielégítő Lear-adaptációnak. A darab Edwin
Forrest amerikai színész (az első „amerikai sztár”) életével foglalkozik, tehát egy valós
személy életrajzi jellegű drámája. A cím az 1849-ben kitört New York-i zavargásokat
említi, amely az Edwin Forrest és William Charles Macready között feszülő ellentétből
robbant ki (amely mintegy megtestesítette az egyéb, sokrétű amerikai-angol feszültségeket
is). Shakespeare Lear királyához annyi köti, hogy Lear figurája (Macreadyhez hasonlóan)
Forrest ünnepelt alakítása is volt, a kettejük közti túlzott rivalizálás pedig elsősorban a
Shakespeare-főszerepek miatt alakult ki. Nem a Lear király adaptációja tehát a darab, még
ha esetleg tematikus hasonlóságok is fellelhetők a kettő közt, hanem egy olyan történeti
esemény feldolgozása, amelyben a Lear király is szerepet játszott.
Ugyanebbe a kategóriába tartozik Alan Bennett The Madness of George III [III.
György őrülete] című drámája (amelyből Oscar-díjas filmalkotás is készült, The Madness
of King George [György király] címen), noha itt jóval erőteljesebbek a párhuzamok és
kapcsolódási pontok. A darab címszereplője III. György, akinek elméje uralkodása utolsó
évtizedeiben megbomlott. A darab ezt a folyamatot, a király és hívei küzdelmeit és a
gyógyulásra, gyógyításra való törekvésüket mutatja be. A Lear királlyal több okból is
könnyedén kapcsolatba hozható a darab. A főszereplő egy megbomló elméjű uralkodó, aki
azután (részlegesen) visszanyeri ép elméjét, és akinek országa veszélyben van (bár Lear
maga mond le, György esetében erről szó sincs; ő inkább Gloucester-rel hozható
párhuzamba, hiszen a fia próbálja letaszítani a trónról). Ezt a párhuzamot azonban nem
elsősorban Alan Bennett és szövege, hanem „maga a történelem” hozta létre. Bennett
nagyszerűsége abban rejlik, hogy a történelmi párhuzamot megerősíti: a darab egyik
kulcsjelenetében III. György a Lear királyból olvas fel orvosaival, mégpedig éppen a
Cordeliával való találkozás és a józanodás, a gyógyulás pillanatait. Ez a konkrét idézet és
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történelmi párhuzam nagyon izgalmas intertextuális élmény, 7 mégis úgy gondolom,
radikálisan különbözik a Lear királyra épülő, céltudatos, kiterjedt, és egyértelmű
intertextuális együttléttől, amit a disszertációban vizsgált adaptációkban találunk. További
említésre méltó történelmi csavar és kapcsolódási pont a darabok között, hogy a Lear
királyt György uralkodásának utolsó évtizedeiben betiltották, mert az adott körülményekre
való tekintettel a cenzúra igen szerencsétlennek ítélte bármely őrült brit uralkodó színpadi
ábrázolását. (Ez az évtizedes Lear-megvonás a színpadoktól minden bizonnyal gyengítette
Tate addig megszakítás nélkül játszott adaptációját, és hozzásegítette a György halála után
szinte azonnal újra elővett Lear királyt, hogy Tate adaptációja helyett fokozatosan
visszanyerje a nézők kegyeit.) 8
A listán szereplő Moncrieff-darab, a The Lear of Private Life! Or, Father and
Daughter Jonathan Bate szerint burleszk – ezt a véleményt veszi át Lynne Bradley is. A
burleszkekkel, bár a mai adaptációkutatás izgalmas és viszonylag jól körülhatárolható
területéről van szó, a disszertáció keretei között ezzel szintén nem foglalkozom részletesen,
de fontos említést tenni róla. Ugyanis a tizenkilencedik században a Shakespeareadaptációkat (a színpadi [vissza]alakítások mellett) szinte kizárólag a burleszkek
képviselték. Mivel számomra ez a hatalmas és külön kutatási módszereket igénylő terület
szinte ismeretlen, az alábbi összefoglaló elsősorban Richard W. Schoch Not Shakespeare:
Bardolatry and Burlesque in the Nineteenth century 9 című könyvére épül.
A Shakespeare-burleszkek (burlesque) óriási számban tűntek fel a tizenkilencedik
századi London színpadain, elsősorban a három szabadalommal rendelkező (patent)
színházon kívül. 1843-ig 10 ugyanis Shakespeare-darabokat csak három, szabadalmi
jogaikat Killigrew és Davenant idejére visszavezető színházban 11 lehetett előadni, a többi
kisebb színház csak zenés-táncos darabokat, „burlettákat” és maszkajátékokat adhatott elő.
A kasszasiker Shakespeare-re azonban minden színpad pályázott, így olyan formába
öntötték Shakespeare darabjait, ami már nem Shakespeare volt többé, de mégis
Lásd erről részletesen Alan Bennett darabjának elemzését: Gibbons, Brian: „The Madness of Gorge III.
Shakespeare, the History Play and Alan Bennett.” In: Thomas Moisen; Douglas Bruster: In the Company of
Shakespeare. Essays on English Renaissance Literature in honor of G. Blakemore Evans. Rosemont
Publishing, London, Ontario, 2002: 314-331.
8
V.ö. Potter, Lois „Shakespeare in the Theatre, 1660–1900.” In Margreta deGrazia; Stanley Wells (szerk.):
The Cambridge Companion to Shakespeare. Cambridge University Press, Cambridge, 2001: 189.
9
Richard W. Schoch: Not Shakespeare: Bardolatry and Burlesque in the Nineteenth century. Cambridge
University Press, Cambridge, 2002.
10
Ekkor jelent meg ugyanis a Színházszabályozási Rendelet (Theatres Regulation Act), amely ezt a jogot
kiterjesztette a többi színházra is. V.ö.: Joseph Donohue (szerk.): The Cambridge History of British Theatre.
Vol. 2. 1660-1895. Cambridge University Press, Cambridge, 2004: 243-244.
11
A három kivételes jogokkal bíró színház a Theatres Royal (Drury Lane), a Covent Garden és nyáron a
Haymarket volt.
7
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egyértelműen utalt rá, és így különös érdeklődésre is tarthatott számot. Ezek a darabok, bár
sok közülük meg is jelent, nehezen hozzáférhetőek, hiszen természetüknél fogva a
burleszkek rövid élettartamú művek voltak: a karaktereket és a helyszíneket, az
eseményeket és a nyelvezetet is aktualitásoknak megfelelően alkották meg a burleszkek
szerzői, elsősorban a londoni középosztály szórakoztatására. A királyi, nemes karakterek
londoni polgárokká egyszerűsödtek, illetve például Dánia komor várfalai londoni utcákká,
boltokká és lakásokká váltak. 12 Fontos jellemzőjük (és ez mindenképpen alapvetően
színpadi jellegüket erősíti), hogy sokszor az éppen aktuális színházi történésekre
reflektáltak, szatirikusan ábrázoltak színészeket (például egyes színészek orgánumát,
pózait megidézik), utaltak színházi repertoárokra, bakikra, vagy akár a cenzúra „áldásos”
tevékenységére is. Schoch, Jonathan Bate és Lynne Bradley is megállapítja, hogy a
Shakespeare-burleszkek egyik elsődleges feladata éppen a színházi előadások megidézése,
travesztiája volt. Ezzel nemcsak aktuális előadásokat kritizáltak, hanem egyrészt a
Shakespeare-előadásokon sokszor az „eredeti” Shakespeare-darabokat kérték számon,
másrészt a föntebb említett szabadalommal rendelkező színházak Shakespeare fölötti
kizárólagos jogai ellen is tiltakoztak ilyen módon. 13
A Shakespeare-burleszkek tehát híven tükrözik a megszületésük pillanatainak
nyelvhasználati állapotát (szleng), politikai és színháztörténeti aktualitásait, illetve
lenyomatát adják a londoni közéletnek, a közönséget leginkább foglalkoztató pletykáknak
és eseményeknek is. Éppen ezért a mai olvasóknak nem könnyű feldolgozni, értelmezni
ezeket. De ahogyan erre Schoch felhívja a figyelmet, már a tizenkilencedik században,
néhány évvel-évtizeddel egy-egy burleszk megszületése, színpadra kerülése és esetleges
megjelenése után is nehézkes olvasmánnyá váltak a szövegek, mert a nyelvi fordulatok és
megidézett személyek és események már akkorra aktualitásukat vesztették. (Sőt,
esetenként akár a megszületésük pillanatától fogva a közönség számára értelmezhetetlenek
voltak a burleszkek egyes fordulatai.)
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Schoch szerint éppen ezért a burleszkek mai

értelmezési folyamataihoz hozzátartozó „döbbenet” és „értetlenség” 15 nem volt idegen a
burleszkek saját korában szokásos értelmezési kísérletektől sem, és felszabadítónak nevezi
azt a felismerést, amely szerint a burleszkek mai értékeléséhez-forgatásához nyugodtan és
természetesen hozzátartozhat a döbbenettel és megtorpanással járó értelmezői attitűd. A
12

Schoch: 33-34.
V.ö. Jonathan Bate: “The Romantic Stage.” In: Jonathan Bate; Russell Jackson (szerk.): Shakespeare: an
Illustrated Stage History. Oxford University Press, Oxford, 1996: 106. és Lynne Bradley 2010: 73, valamint
Schoch: 26-28.
14
V.ö. Schoch: 37-38.
15
„perplexity” Schoch: 38.
13
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burleszkek természete így alapvetően „ellentmondásos” 16 (akkor és ma is), hiszen bár a
Shakespeare-szöveg és –előadás (szarkazmussal, gúnnyal és viccekkel apelláló) aktuálissá
tétele az egyik elsődleges céljuk, éppen ezzel az aktuálissá tétellel kerül a nézőktől
távolabb a szöveg megértésének lehetősége. A burleszk tehát nem egy jelentést hoz létre,
hanem „belehelyezi az [adott Shakespeare-darabot] hivatkozások és kereszthivatkozások
bonyolult hálójába,” 17 amely hálóból még egy alaposan lábjegyzetelt, hivatkozott és
minden aktualitást megfejtő (Schoch szerint a burleszkek lényegétől idegen és alapvetően
lehetetlen) mai kiadás sem tudná a szöveget kimozdítani.
Ezek alapján azt gondolom, a Lear királyból készült burleszk-szövegek,
többszörösen is különleges helyzetük miatt (a nehéz hozzáférhetőség, 18 az aktualitásoktól
terhes, nehézkes olvashatóság stb.) és még inkább a különleges, összetett (kultúrtörténeti,
színháztörténeti és politikatörténeti) kutatási módszereket igénylő vizsgálatuk miatt nem
harmonizálhatók a disszertációban tárgyalt adaptációkkal. És bár a burleszkeket magam is
a Shakespeare-drámaadaptációk speciális megvalósulásaiként tartom számon, a fenti okok
miatt a disszertációban nem elemeztem részletesen egy Lear-burleszket sem. A listában
szereplő The Lear of Private Life… sok szempontból kimeríti a burleszk-kritériumokat
(egyszerű emberek a szereplők; szarkazmussal és humorral, illetve aktualitásokkal is
tűzdelt szöveg, nem szabadalommal rendelkező színházban, a Coburgban tűnt fel),
Jonathan Bate is a burleszkek között tartja számon, 19 ám valójában egy összetettebb
burleszk-adaptációval van dolgunk. W. T. Moncrieff ugyanis nem egyszerűen írt egy Learburleszket, hanem egy regényből, Amelia Opie 1801-ben készült The Father and Daughter
(Az apa és leánya) című művéből adaptálta a darabot. Opie regénye már eleve Learadaptációként értelmezhető, amely drámából a regény műnemére vált, és ezt a regényt
alakítja vissza Moncrieff drámai művé, ráadásul biztosítja hozzá a fémjelet is, mégpedig a
Lear szó kontextusba emelésével, és így egyértelművé teszi a szerves kapcsolatot a
Shakespeare-darabbal. Moncrieff előszavában már mindkét szerzőt megemlíti, így lesz
Opie-ból előbb adaptáló, majd adaptált szerző, és így lesz a regényéből végül Shakespeareburleszk.
A valóban drámaadaptációnak bizonyult darabok közül kettő nem került bele
részletesen a disszertációba. Jean-Pierre Ronfard darabját nyelvi okok miatt nem
16

„equivocal” Schoch: 39.
„implicate the play in an extensive network of references and cross-references.” Schoch: 41.
18
Ami miatt például Lynne Bradley is mellőzi a részletes tárgyalásukat a Lear király adaptációinak
színpadtörténetével foglalkozó művében, v. ö. Lynne Bradley 2010: 70.
19
Bate 1996: 106.
17
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vizsgáltam: a disszertációban kizárólag brit drámaírók angol nyelvű műveire igyekeztem
koncentrálni. Jean-Pierre Ronfard francia-kanadai szerző 1977-ben előadott és megjelent,
francia nyelvű drámája groteszk és karneváli elemekben bővelkedő darab, amely
karakterjellemeinek és cselekményszálának tekintetében Shakespeare Lear királyát
viszonylag szorosan követi (tehát „párhuzamos” adaptáció), bár a karakterek neve nem
egyezik az eredet-darab szereplőiével, és további érdekessége, hogy két(!) lerészegedő
Shakespeare-figura kommentálja a darabot, ami további erős kötődést biztosít a szerző
alakjához.
Robin Maugham Mister Learjével pedig egyrészt a disszertáció viszonylag szűkre
szabott keretei miatt nem foglalkozom, másrészt mert a darab műfajilag kilóg a többi Learadaptáció sorából. Maugham Mister Lear-je szintén a párhuzamos cselekményszálú
típusba tartozik, könnyed, szórakoztató vígjáték, amely egy sikeres író és három lánya
közötti feszültségeket állítja a középpontba. A szereplők neve nem egyezik a Lear király
szereplőiével, de a párhuzamok könnyen felállíthatók. Ez a darab is sok érdekes
szempontot vet föl, ám nehezen illeszthető a Lear királyt „komolyan vevő”, tragikuskritikus hangvételű darabok közé. Remélhetőleg egy későbbi alkalommal részletes
tárgyalására is sor kerül.
A

konkrét

adaptációkról

szóló

fejezeteket

megelőzi

egy

hosszabb,

adaptációelméleti fejezet, amely a legfontosabb szakirodalmi munkák felhasználásával az
adaptációk és az adaptált szövegek sokrétű és problematikus kapcsolatát vizsgálja, és az
adaptációkutatás legfontosabb kérdéseit, legújabb elméleteit és lehetőségeit taglalja. Ezt a
fejezetet azért éreztem nélkülözhetetlennek, mert bár nem elsősorban Shakespeare-ről és
koráról szól (bár külön alfejezetben kitérek az adaptációfogalom reneszánsz korabeli
értelmezésére és a Lear király idevágó textológiai vonatkozásaira), a további négy fejezet,
a konkrét adaptációk vizsgálatához alapokat biztosít, és talán valamelyest pótolja a magyar
nyelvű általános adaptációelméleti szakirodalom hiányosságait.
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I. ADAPTÁCIÓ – ELMÉLETI HÁTTÉR, GYAKORLATI PROBLÉMÁK

FORMA
Az adaptáció szót rendkívül széles jelentésskálán használja a szakirodalom. Egy adott
szöveg mindenféle változatát és változtatását hívják így, legyen szó filmverzióról,
operalibrettóról, narratív prózáról, versről, vagy bármi más átalakításról. Azonos néven
szólítja a szakirodalom egy adott szöveg azonos műfajban történő újraírását, színpadra
alkalmazását, filmesítését, versbe öntését, és megzenésítését: ezek mind lehetnek
adaptációk.
Az adaptációkutatás leginkább tárgyalt művei általában azok az adaptációk,
amelyek műfajt, esetenként műnemet váltanak (így leggyakrabban egy alapműből készült
filmadaptációkat, musicaleket, színpadra alkalmazásokat és regény-átiratokat vizsgálnak,
és ezek a leggyakoribb példái mind Julie Sanders, mind Linda Hutcheon, mind pedig
Margaret J. Kidnie adaptációelméleti munkáinak 20 is). Sanders egyenesen arról beszél,
hogy gyakran csupán azt a folyamatot tekintik adaptációnak, amelyben egy műfajból egy
másikba való átmenet történik: regényt filmmé, drámát musicallé, prózai narratívát drámai
művé, vagy ennek inverzeként a drámai művet prózává adaptálják. 21 Számunkra ebben a
disszertációban viszont csupán azon darabok központi fontosságúak, melyek esetében
mind az eredet- mind pedig célszövegek írott drámai művek, tehát nem történik sem
műnembeli változás, sem műfaji elmozdulás (generic shift), és az adaptáció maga is új
szerző neve alatt, új címmel, szuverén, új műként él a köztudatban.
Ez a kitétel már csak azért is fontos, mert bármiféle feldolgozás (gyűjtőfogalomnak
itt ezt érzem leginkább helyénvalónak az adaptáció helyett) között csupán az utóbb
említett, „szuverén,” „új” műként megjelenő alkotás lehet tagja és maradhat szerves része
az irodalmi (azaz: írott) életnek, másképpen fogalmazva: az irodalmi kánonnak. Erre nem
alkalmas (illetve csak más módokon, egy másik szinten) sem színpadi-, sem zenei-, sem
filmalkotás, melyek mind egy adott (írott) műnek különféle interpretációi. Ennélfogva ezen
alkotásoknak mind értelmezése, mind életvitele és élettartama általában erősen különbözik
az írott művekétől. Nem mindegy ugyanis, hogy egy adott dráma (mondjuk pl. a mi
esetünkben Shakespeare Lear király című művének) színpadra alkalmazását, értelmezését
A fejezethez három, az utóbbi öt évben megjelent adaptációelméleti könyvet használtam fel elsősorban:
Hutcheon, Linda: A Theory of Adaptation. Routledge, London and New York: 2006.
Sanders, Julie: Adaptation and Appropriation. Routledge, London and New York: 2006.
Kidnie, Margaret Jane: Shakespeare and the Problem of Adaptation. Routledge, London and New York:
2009.
21
V. ö. Sanders: 19.
20
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vizsgáljuk, vagy e mű alapján egy másik szerző (pl. Howard Barker) által írott, annak neve
alatt megjelent és színpadon előadott (tehát arra alkalmazott), új és új értelmezésekre és
(színpadi, filmes, stb.) alkalmazásokra nyitott darabot (Seven Lears) vizsgálunk.
Drámák esetén viszont további nehézség abból a kétarcúságból (sokarcúságból)
eredhet, ami a drámai műnem sajátja: a dráma egy szöveg (másképp fogalmazva: egy
könyv, kézben fogható, olvasható és értelmezhető tartomány), és ugyanakkor egy szöveg,
mely arra teremtetett, hogy eljátsszák akár estéről estére másképpen, és mely nem egy, de
végtelen módon fel-, ki- és átdolgozható a színpadon/filmen. És hasonló módon e dráma
ihlethet „új” szövegeket, saját, szerzővel és szerzői joggal rendelkező, végtelen módon fel-,
ki- és átdolgozható drámaadaptációkat.
Van a megnevezés körüli kérdéskörnek egy másik aspektusa is, mégpedig pontosan
az előbbi probléma (egy néven neveznek több különböző jelenséget) fordítottja, azaz, hogy
különféle nevekkel és címkékkel látják el az irodalomtörténetben ugyanazt a jelenséget.
Számos különféle kifejezést használ a szakirodalom arra, hogy megpróbálja megnevezni a
drámaadaptációkat, hogy csak néhány magyarul is népszerű kifejezést említsünk, ilyen az
átalakítás, átdolgozás, átirat, átírás, értelmezés, feljavítás, kompiláció, kölcsönzés,
rekreáció, transzformáció, újraírás, variáció, verzió, és természetesen az itt központi
helyre kerülő adaptáció. Mindegyik kifejezésnek van létjogosultsága és természetesen
számos törekvés volt már arra, hogy „rendet” tegyenek a terminusok között, de ezek a
próbálkozások eddig nem jártak meggyőző sikerrel. Talán először Ruby Cohn kísérelte
meg a Modern Shakespeare Offshoots című könyvében. „Shakespeare műveinek átiratai
egy sor különféle néven ismertek: rövidítés, adaptáció, toldás, változat, konvertálás,
torzítás, helyreigazítás, interpoláció, metamorfózis, modifikáció, csonkítás, revízió,
transzformáció, verzió. Én ezzel szemben egy semlegesebb, lazább kifejezést választottam
a »sarjadás/elágazás/hajtás« [offshoot] szóban.” 22 Ezt a metaforikus jellegű, éppen ezért
nehezen megfogható jelentésű szót Ruby Cohn tovább bontja az adaptációk és a
transzformációk vizsgálatára, ahol az adaptáció olyan darabokat jelent, amelyek aránylag
hűségesek a Shakespeare-történethez, bármennyire is eltávolodnak annak szövegétől, és
mindig tartalmaznak hozzáadott, új részeket. A transzformáció esetében pedig az „invenció
a kulcs, […] mert itt Shakespeare-karakterek részben vagy egészben nem shakespeare-i
22

„Rewriting Shakespeare is known by an array of names – abridgments, adaptations, additions, alterations,
ameliorations, amplifications, augmentations, conversions, distortions, emendations, interpolations,
metamorphoses, modifications, mutilations, revisions, transformations, versions. In contrast, I use a looser
and more neutral word, offshoot […].” Cohn, Ruby: Modern Shakespeare Offshoots. Princeton University
Press, Princeton, 1976: 3-4.
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történetben mozognak, néha nem shakespeare-i karakterek bevonásával.” 23 Ezek a
definíciók azonban képlékenyek, és nem működnek igazán hatékonyan. Mert például Tate
darabjáról elmondható, hogy nem távolodik el nagyon a Shakespeare-szövegtől, azt azért
nem lehet mondani, hogy „aránylag hűségesen” követi elődjét, hiszen a Lear királyt szó
szerint alapjaiban változtatja meg. Maga Ruby Cohn sem használja következetesen az
elnevezéseket, és a szakirodalom saját nyelvhasználatába sem integrálódott az
offshoot/transzformáció/adaptáció hármas értelmezés. 24
Az egyik legutóbbi próbálkozás Julie Sanders Adaptations and Appropriations
című könyvében található, aki a különféle kifejezések hosszú listájával áll elő (a
„másodlagos” szöveg mint kölcsönzés, lopás, eltulajdonlás, örökség, asszimiláció, hatás,
inspiráció, függés, tartozás, kísértés, megszállottság, hommage, mimikri, travesztia,
visszhang,

allúzió, intertextualitás, 25

variáció,

interpretáció, közelítés,

melléklet,

növekmény, improvizáció, prequel, sequel, folytatás, hozzáadás, paratextus, hipertextus,
palimpszeszt, oltvány, újraírás, átdolgozás, átformálás, átértékelés). Ezek után kiválasztja
azt a kettőt, amivel ezeket leginkább le lehet fedni (adaptation és appropriation, adaptáció
és kisajátítás; könyve címét is ezek adják), és hozzáteszi: „[n]em fogok szabadkozni e
felsorolt terminusok minden stabilitást nélkülöző bősége miatt, mert a nyelvhasználat,
amelyben az adaptáció és a kisajátítás funkcionál, gazdag és változékony, s ez lényegéhez
tartozik. A róluk szóló tanulmánynak pedig mindenképpen tükröznie kell ezt.” 26
Ezen a ponton érdemes néhány szót szólni a Sanders által bevezetett angol
terminológia használatáról, mert úgy tűnik, hogy (Cohn próbálkozásával ellentétben) a
Sanders által kijelölt két szó és a definícióik szilárdan kezdik tartani magukat az angol
nyelvű adaptációkutatásban. Magyar szóhasználatban viszont sem könnyű jó szót találni
helyettük/nekik. A nehézséget érzékelteti a két szó Angol-Magyar Akadémiai
Nagyszótárban található szómagyarázata is:

23

„Invention will be the basis of […] transformations. […] In transformations Shakespearean characters
move through a partly or wholly non-Shakespearean plot, sometimes with introduction of non-Shakespearean
characters.” Cohn: 4.
24
Az „offshoot” szó előfordul a szakirodalomban Ruby Cohn után is, például John Gross
idézetgyűjteményében, az After Shakespeare című könyvben a drámai és színpadi adaptációkat egy
fejezetben, az „Offshoots and Adaptations” címűben tárgyalja. Az „offshoot” itt a drámaadaptáció (= új
szerző, új cím, új drámai mű), míg az „adaptation” inkább a színpadi alkalmazásra utal. V. ö. John Gross:
After Shakespeare. OUP, Oxford, 2002: ix.
25
Ezeket eddig a pontig Sanders Adrian Poole: Shakespeare and the Victorians (Arden, London, 2004.) című
művéből idézi.
26
„I make no apologies for the profusion rather than fixity of terms offered: the idiom in which adaptation
and appropriation functions is rich and various; that is part of its essence and importance, and any study of
the same should surely reflect this fact.” Sanders: 3.
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adaptation fn 1. a) alkalmazás, alkalmassá tétel (to vmire); átalakítás, átformálás (vm
mássá), (rá)illesztés, hozzáillesztés, adaptálás, adaptáció b) átírás, átdolgozás [színdarabé
stb.], színre alkalmazás 2. biol, ált alkalmazkodás, adaptáció ált beilleszkedés

appropriation

fn 1. a)

kisajátítás b) eltulajdonítás, elsajátítás 2. felhasználás,

(hova)fordítás, rendeltetés 3. költségvetés, hitelkeret, költségvetésbe beállított összeg; A∼
Bill appropriációs törvényjavaslat, költségvetési felhatalmazási törvény 4. a) vall egyházi
testületre ruházott javadalom b) javadalom

átruházása [egyházi

testületre]

5.

hozzáalkalmazás, alkalmassá tétel

Amellett, hogy találunk megnyugtatóan hasonló definíciókat is, a második szócikkben a
tulajdonlás, a tulajdonítás tartalom a legdominánsabb, (mint ahogyan ez az etimológiában
meg is mutatkozik, hiszen a latin szócsoport (proprietas=tulajdon; proprio=tulajdonává
tesz; approprio/adproprio=magáévá tesz, elsajátít) amiből az angol származik, a tulajdon
(property, propriety) szóból ered. Magyarul nem is lehet olyan könnyeden használatba
venni irodalmi művekkel kapcsolatban a domináns mellékzönge miatt (én jobb híján a
kisajátítás szót választottam az appropriation helyett). Az adaptáció Sanders szerint egy
viszonyt jelez a forrás felé, de nem jelent feltétlenül másik művet. Inkább egy mű
valamilyen megvalósulását. Például Shakespeare Hamletjének mozifilm verziója, bár
átértelmezik sok szempontból, mégiscsak a Hamlet marad. A kisajátítás viszont ezzel
szemben sokkal határozottabb eltávolodást jelent a forrásszövegtől, teljesen új kulturális
tartományt hozva ezzel létre. Ez lehet műfajt megtartó vagy műfajt váltó, és nem is
egyértelműen elismertek (és felismertek) a szerzők (és a befogadók) által. Két változata a
„beágyazott szöveg” és a „kitartó” vagy „hosszantartó” kisajátítás, előbbire a West Side
Story, utóbbira Graham Swift Last Orders című regénye a példa.
Az appropriation szó egyébként nem Sanders „találmánya” az adaptációkutatásban,
bár az ő munkája nyomán alakult ki a határozottabb használata. Már 1999-ben Christy
Desmet és Robert Sawyer közösen szerkesztett könyve Shakespeare and Appropriation27
címmel jelent meg, amelyben Desmet a kisajátítás aktusát már esztétikai jelenségnek
nevezi, amely mindenképpen szövegek között történő kölcsönhatásra utal. Érdekes módon
viszont Desmet megjegyzi, hogy „az »appropriation« szó valamilyen tulajdoncserére utal,
vagy valaminek az ellopására, vagy az ajándékozás aktusára […] Valami történik akkor,

27

Desmet, Christy: Shakespeare and Appropriation, London, Routledge, 1999.
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amikor Shakespeare-t kisajátítják, és nem csak az alannyal (szerző), hanem a tárggyal
(Shakespeare) is.” 28 Desmet számára minden „tulajdonos”-t (azaz szerzőt) „cserélő”
szöveg kisajátítás lesz: a könyv egyaránt hoz cikket Kenneth Brannagh filmjéről (Hamlet)
és Jane Smiley A Thousand Acres című regényéről, illetve Walt Disney filmekről, amelyek
Shakespeare-t idézik meg. Ezekben valóban csak annyi a közös, hogy a név, amihez
köthetők, amivel azonosíthatóak ezek a művek, már nem Shakespeare neve, tehát már nem
ő e művek „tulajdonosa.” Ez a „tulajdonosi” mellékzönge viszont nem egyértelműen
használható az irodalomelméletben (ld. még az intertextualitást tárgyaló szakaszt), ráadásul
itt a szó használata ugyanolyan széleskörű és kevéssé definiált, mint az adaptációnak.
Érdemes megemlékezni Linda Hutcheon szóhasználatáról is, aki nagyszerű elméleti
alapozásában szintén megjegyzi, hogy sokan próbáltak már meg új szavakat eszkábálni a
zavarosan egyszerű adaptáció szó helyére, de legtöbben belebuktak a próbálkozásokba. Ő
mindvégig meg is marad az adaptáció szó használatánál, és mint (alkotási és befogadási)
folyamatot (process) és terméket (product) is definiálja. Ennek megfelelően végül igen
szerteágazó, több pontból álló definíciót kap. Az adaptáció mindig folyamat és termék is,
magyar nyelvhasználatban a fordítás felszínre hozza a különbséget, hiszen a folyamat az
adaptálás, a termék, a mű az adaptáció lenne. Mint egy megformált egész vagy termék, az
adaptáció egy bizonyos mű vagy művek kijelentett (acknowledged), nagyobb kiterjedésű
transzpozíciója. Járhat médiumváltással vagy műnemváltással, előfordul, hogy a mű
keretei, azaz kontextusa változik meg: ugyanazt a történetet más szemszögből mondjuk el,
s ezáltal kifejezetten más értelmezéseket érhetünk el. Mint teremtési folyamat, az adaptálás
mindig (újra)értelmezést és (újra)teremtést is jelent; ezt nézőpontunktól 29 függően lehet
(el)tulajdonításnak (appropriation) és mentésnek (salvaging) is nevezni. A befogadási
folyamat szemszögéből nézve az adaptáció az intertextualitás egyik formája: „úgy
tapasztaljuk meg az adaptációkat (mint adaptációk), mint egy palimpszesztet, amely a
memóriánkban fellelhető más műveken keresztül érvényesül, és amelyek a változtatással
megalkotott variáción/ismétlésen keresztül rezonálnak bennünk.” 30 Röviden tehát,
Hutcheon szerint az adaptáció a következőképpen írható le:
• Egy felismerhető másik mű vagy művek elismert/felvállalt transzpozíciója
• Tulajdonítás és/vagy megmentés kreatív és értelmező aktusa
28

„The word appropriation implies an exchange, either the theft of something valuable [...] or a gift, the
allocation of resources for a worthy cause [...] Something happens when Shakespeare is appropriated, and
both the subject (author) and object (Shakespeare) are changed in the process.” Desmet: 4.
29
Vagy az adaptáló szerző célja szerint? Ld. később a szerzői intencióról szóló részt.
30
„ […] we experience adaptations (as adaptations) as palimpsests through our memory of other works that
resonate through repetition with variation.” Hutcheon: 8.
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• Kiterjedt intertextuális együttlét az adaptált művel
• Mindig jellemzi az ismétlés valamilyen variáció beemelésével (repetition with
variation)
További

adaptációelméletek

és

fogalom-meghatározások

jelenleg

is

bőven

formálódnak, a 2010-es berlini adaptáció-konferencián 31 körvonalazta például a
transzmediális elméletet a svéd Lars Elleström, 32 aki szerint minden adaptáció
médiumváltás eredménye, és gyakorlatilag megállíthatatlan történés, amely mindkét (sőt,
akár több) irányban hat. A médium itt nem egyértelműen függ össze a műnemváltással,
hanem az adaptáció közlő közege (media, mediation) lenne, például szöveg, film, hang,
kép, stb., s ennek a közegnek a változ(tat)ása lenne a központi és közös meghatározó eleme
a mindenféle adaptációknak. Az elmélet nagy előnye a flexibilitás, a mozgékony és emiatt
nagyon újszerű adaptációfogalom, de hátránya a nem eléggé világos használat: miért
médiumváltás például egy drámai mű szintén dráma adaptációja?
A talán leginformatívabb és legkompaktabb elméleti fejezet a témában a Daniel
Fischlin és Mark Fortier által szerkesztett, még 2000-ben megjelent Shakespeare
adaptációgyűjtemény bevezetése, mely nagyszerűen összefoglalja a kérdéssel kapcsolatos
problémákat, és végül „jobb híján” szintén marad az adaptáció szónál, mint legátfogóbb
terminusnál. Az Adaptations of Shakespeare szintén küzd a megnevezés problémájával, és
bevallja, hogy a név, amit az antológiában szereplő alkotások számára választottak, nem a
megfelelő név, mert nem létezik megfelelő név. Az approptiation szót ők is elvetik:
„[t]alán a kisajátítás lenne a most leginkább használatos megnevezés, amit az antológiában
szereplő darabokra címkézni lehetne. Ez a szó azonban ellenséges birtokbavételt, az eredeti
fölötti hatalom átvételét sugallja, ami a mai kulturális értelmezéseknek teret adó
gondolatiságnak vonzó lehet. Nem biztos azonban, hogy az itt vizsgált más,
tiszteletteljesebb megközelítéseknek a kifejezés igazságot szolgáltat.” 33 Fischlin és Fortier
kijelenti az is, hogy az adaptáció egy folyamatot jelöl, sokkal inkább mint egy kezdetet
vagy befejezést, és mint folytonos adaptálás tárgyai, Shakespeare darabjai a folyamat
részei maradnak – ami már megelőlegezi Hutcheon definícióját, sőt, a sokkal későbbi
skandináv adaptációs elméleteket is. A magyar nyelv esetén (az angolhoz hasonlóan) pedig
31

Conference of the Association of Adaptation Studies (AAS) Berlin, 2010. szeptember 29-30.
Lars Elleström (Linnaeus University, Sweden): Mediations and Transformations of Media; AAS
Conference, Berlin, 2010.
33
“The current label for the type of play in this anthology would be ‘appropriation.’ This word suggests
hostile takeover, a seizure of authority over the original in a way that appeals to contemporary sensibilities
steeped in a politicized understanding of culture. It is not certain, that this label does justice to other, more
respectful aspects of the practice we are examining.” Fischlin és Fortier: 3.
32
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különösen izgalmas a kérdés, hiszen pusztán igekötők/előtagok változtatásával olyan
finom, ám annál sokatmondóbb és lényegi jelentéskülönbségeket érhetünk el, amelyre más
nyelvekben nem biztos, hogy alkalmunk van. Nem mindegy például, hogy valamit átírunk,
megírunk, újraírunk, jóváírunk, kiírunk, vagy valamibe beleírunk, valamire ráírunk,
valamihez hozzáírunk stb. Viszont ezen átalakítások összességét „besöpörhetjük” az
adaptáció terminus alá, s ezen belül természetesen finomíthatjuk az adott szövegek
esetében használt kifejezésünket. Fischlin és Fortier és Linda Hutcheon álláspontjához
hasonlóan jobb híján én is megmaradok az adaptáció szó általános használatánál, mintegy
kihasználva annak ismertségét és közhasználatban létét, kiegészítve annyival, hogy mivel
kizárólag drámai művek drámai művé adaptálását vizsgálom, gyakran támaszkodom majd
a „drámaadaptáció” összetett szóra, amely világosabbá teszi, hogy miről is van szó.
Továbbá – az eddig elmondottak alapján – Linda Hutcheon és a svéd elmélet képviselőihez
hasonlóan azt tartom az adaptációk legfontosabb (és a szakirodalomban nem kellően
érzékeltetett) tulajdonságának, hogy nem leköthető, nem fixálható, és semmiképpen sem
egyirányú értelmezői aktusokról van szó.
TARTALOM
Ez utóbbi kijelentés alátámasztásához és az adaptációfogalom következetes használatához
(és a disszertáció keretei közé „szorításához”) nélkülözhetetlen egy olyan elméleti
áttekintés, amely kitér az adaptációk irodalomtörténeti hátterére és az adaptációkutatás
gyakorlati problémáira is. Ez már csak azért is fontos, mert az adaptáció (adaptation) szó
használata az igen termékeny angol nyelvű szakirodalomban is számos problémát vet föl,
magyar nyelvű szakirodalom pedig ebben az elméleti témában gyakorlatilag nem áll
rendelkezésre. Az adaptációkutatás alapjait is érintő áttekintésben érdemes a szó eredetéig
visszamenni: a latin adapto, adaptare eredetileg alkalmazkodást jelent, mégpedig
valaminek egy új környezethez, új körülményekhez való alkalmazkodását, illetve
alkalmazását, átalakítását. Az általános magyar nyelvhasználatban három különböző
tudományterület is használja a szót. A legismertebb nyilvánvalóan a biológiai jelentése,
ahol az adaptáció egy szerv(ezet) alkalmazkodása a lét (új) feltételeihez. A műszaki
nyelvben egy alkatrész vagy gépegység átalakítása, beiktatása egy gépbe vagy készülékbe,
hogy az eredeti rendeltetésétől eltérően más célra is felhasználható legyen. Az irodalomban
használatos jelentése pedig (egy olyan általános használatban levő szótárt alapul véve, mint
például az Idegen szavak és kifejezések szótára): „átalakítás, átdolgozás; valamely írásmű
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olyan átformálása, amellyel azt egy sajátos igényű közönség ízléséhez igazítják.” 34 Az
irodalomelméletnek és -történetnek a kezdetektől fogva problémát okoz bizonyos
kifejezések következetes és „vegytiszta” alkalmazása, illetve bizonyos terminusok
elkülönítése egymástól. Az adaptáció is bizonyosan ezek közé tartozik, de úgy tűnik,
összevetve a más tudományágakban használatos jelentéssel, hogy az adaptáció mindhárom
esetben magában foglalja a változás vagy az aktív változtatás fogalmát, s ez a változás,
változtatás mindenképpen központi fontosságú eleme lesz a definíciónak. Leginkább az
lesz célravezető (ezt tette egyébkén Linda Hutcheon is az A Theory of Adaptation című
könyvében), hogy megvizsgáljuk, mit mivé, ki, hogyan és kinek a számára változtat meg.
A sokszor összekapcsolódó kérdések megválaszolásával gyakorlatilag kialakul az
adaptáció definíciója, menet közben pedig el lehet határolni a fogalmat olyan gyakran
felmerülő határproblémáktól, amit egyrészt maga a posztmodern irodalomelmélet (1)
intertextualitás fogalma vet föl, másrészt pedig az adaptációk taglalásakor gyakran
előkerülő (2) plágium és (3) fordítás fogalmai. Nem csupán a különböző határesetek
méltóak említésre, hanem, ha már sikerült definiálni, mit is értünk adaptáción, az eredetszöveg és az adaptáció között feszülő viszonyra is érdemes kitérni.
(1) Julie Sanders meghatározó adaptáció-kutatási könyvében kijelenti, hogy az
adaptációk története mindenképpen szorosan összekapcsolódik a kritikaelmélet történeti
fejezeteivel, és elsősorban a huszadik századi posztmodern irodalomelméletnek szentel
különös figyelmet. Sanders ugyanis az adaptációkat az intertextualitás specifikus
megvalósulásaiként 35 értelmezi, és mindvégig hangsúlyozza, hogy az adaptációk
nyilvánvalóbban intertextuális természetűek, hiszen minden adaptáció egy eredet-szöveget
érintő (tudatos) újraírás/ráírás eredménye, létezését tehát alapvetően határozzák meg más
szövegek. Ugyanezt fogalmazza meg Linda Hutcheon is, amikor a következőket mondja:
„A […] posztstrukturalista elméletek azáltal, hogy hangsúlyozzák egy bizonyos mű más
művekkel és az egész kulturális rendszerrel fennálló kapcsolatát, sokat tettek azért, hogy
megkérdőjelezzék és meggyengítsék az addig domináns poszt-romantikus eredetiség- és
egyediség fogalmát, illetve a szövegek fölötti autonómia lehetőségét. A szövegek látható
és láthatatlan, kihallható és csöndes idézetekből álló mozaikok; mindegyik már megírt és
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Bakos Ferenc (szerk.): Idegen szavak és kifejezések szótára, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1974.
Sanders: 1.
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elolvasott. Ugyanígy az adaptációk is, de csak azzal a kitétellel, hogy mindig bizonyos
szövegek adaptációiként elismertek (acknowledged).” 36
Az adaptáció folyamata sok szempontból „az intertextualitás nagyívű történetének
egyik alfejezeteként értelmezhető” 37 – hiszen, ahogyan Sanders részletesebb elemzése ezt
alá is támasztja, az adaptációk létmódja harmóniában van a posztmodern irodalomelmélet
szerzőinek eredményeivel és állításaival. Az újraírás, újrafogalmazás egyszerű imitációnál
sokkal összetettebb eredményeit gyakran hozzák kapcsolatba az intertextualitás
terminussal, és az 1960-as évek strukturalista és posztstrukturalista mozgalmaiból számos
prominens gondolkodó foglalkozott ennek vizsgálatával, különösen Franciaországban.
Ezek lényege szerint egy szöveg nem képes önállóan, más szövegektől függetlenül
létrejönni és létezni, mert a szövegek más szövegekkel összekapcsolódva, mintegy hálóban
léteznek, és ezért minden írás része és bekebelezője más írásoknak. Ebben a felfogásban
minden új írás már szükségszerűen újraírás, minden teremtés újrateremtés, s a produkció
reprodukció

valami

addig

már

létezőből.

Az

összes

vonatkozó

posztmodern

irodalomelméleti szöveget idézni itt lehetetlen vállalkozás lenne (Sanders összefoglalója 38
eléggé informatív és lényegre törő), de a disszertáció alapfogalmainak tisztázásához,
megalkotásához mindenképpen fontos, és jó kapaszkodót biztosít, ha szó szerint idézünk
Roland Barthes írásaiból. Barthes a következőket fogalmazta meg a szöveg
alaptermészetéről: „Egy szöveg nem szavak egyetlen vonalra illeszthető sorozata, mintegy
teológiai mintára (azaz a Szerző-Isten »üzeneteként«), hanem sokdimenziós tér, amelyben
sokféle írás verseng és fonódik össze, s ezek közül egyik sem eredeti: a szöveg idézetek
szövedéke, melyek a kultúra ezernyi forrásából rajzanak elő.” 39 Ez a szövegrész többek
között az adaptáció-fogalomnak gyakran ellentéteként emlegetett eredetiség, eredeti
szöveg fogalmát kérdőjelezi meg az irodalomban. Az „eredeti” szó használata többrétegű
jelentése következtében ebben a disszertációban is szerencsétlen fordulat lenne, éppen
ezért a barthes-i forrásra is utalva, de annak egy irányba „folyását” és abszolút elsőséget
hordozó konnotációit elkerülve következetesen az „eredet-szöveg” kifejezést fogom
használni. Az adaptáció-fogalom maga zökkenőmentesen integrálható Barthes elméletébe
(és a legtöbb posztmodern irodalomelméletbe és –szemléletbe is), hiszen alaptermészete a
36

„By stressing the relation of individual works to other works and to the entire cultural system, […] post –
structuralist theorizing of intertextuality has been important in its challenges to dominant post-romantic
notions of originality, uniqueness and autonomy. Instead, texts are said to be mosaics of citations that are
visible and invisible, heard and silent; they are always already written and read.” Hutcheon: 21.
37
„a sub-section of the over-arching practice intertextuality” Sanders: 17.
38
Sanders: 1-14.
39
Barthes Roland: A szerző halála, ford.: Babarczy Eszter. In: A szöveg öröme, Osiris Kiadó, Bp., 1996: 53.
Kiemelés tőlem, F. A.
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változás, és eredete nyíltan más szövegekben keresendő. Minden adaptáció (legyen
bármilyen természetű is) megkövetel egy (vagy számos/számtalan) „elődöt” vagy pretextust, eredet-szöveget, hogy abból megszülethessen.
Fontos kiemelni a fenti Barthes-idézetből a linearitás fogalmát is, hiszen az
adaptációkutatásban erőteljesebben jelenik meg (elsősorban időrendi okok miatt) az a
nézet, hogy az „új” szöveg csak egy korábbira épülhet, csak az eredet hat „előrefelé” és
hoz létre új szövegeket. Ez a hatástörténeti nézet azonban az újabb adaptációelméletek
szerint téves és félrevezető, különösen azért, mert még mindig értékítéletek kapcsolódnak
az eredet-szövegekhez, „a régi jobb, értékesebb” beidegződésével egyfajta hűségkritika
(fidelity criticism) ma sem ritka. Hajlamosak vagyunk befogadóként arra, hogy az eredetszöveget annak temporális elsőbbsége és alkotójának presztízse miatt nagyobb értékűnek
véljük a belőle/utána született adaptációnál. Sokszor, és különösen akkor, ha kanonikus,
ismert és gyakran idealizált szerzőről van szó, még ma is ez a hűségkritika az adaptációk
megítélésének alapköve, elsősorban színpadi vagy filmfeldolgozások esetében, amik a
művet kimondottan ennek a bizonyos szerzőnek a nevével fémjelezve mutatják be. Ha
Shakespeare: Lear király a színdarab címe, amit este megnéz a befogadó, akkor bizony
joggal kéri számon, ha a darabnak kevés köze van a Lear királyhoz. Ha Hamlet a címe a
filmnek, és Shakespeare neve a „fémjel”, akkor szintén számon lehet kérni a
szöveg/történet-hűséget a filmen, illetve termékeny elemzéseket lehet készíteni a
változtatások mentén. 40 „Ez nem Shakespeare, ennek semmi köze Shakespeare-hez” –
ilyen és ehhez hasonló elszólások gyakorta felmerülő nézői/kritikai reakciók, különösen
színpadi alkalmazások esetén. Itt lehet megérteni, jobb híján miért jut arra a
következtetésre Margaret Jane Kidnie, hogy azt, hogy egy adott darab (színpadi)
megjelenítése „még a darab” vagy „már adaptáció” az adott befogadó közösség (esetenként
pedig, ahogyan látni fogjuk, a tudatos szerzői intenció) fogja eldönteni. 41
Az adaptációk és eredet-szövegek viszonyát taglaló elemzésekben tehát gyakori, hogy
az adaptációt mintegy lineáris és beszűkülő folyamatként láttatják, és így az adaptáció
tárgyalása sokszor a különbözőség, a hiányélmény és a veszteség fogalmai mentén
történik. Ezt a lineáris, egyirányú gondolkodást kellene felváltania az adaptációk
tudatosabb intertextuális természetű elemzésének, hiszen az adaptációk tudatos és könnyed
Ld. pl a rendezői szövegkönyvek változtatásairól Palkóné Tabi Katalin: A Hamlet színházi
szövegkezelésének posztmodern paradigmaváltása. Magyarországi Hamlet-szövegkönyvek összehasonlító
elemzése a nyolcvanas évektől napjainkig, PhD disszertáció, Budapest: ELTE, Irodalomtudományi Doktori
Iskola, 2009.
41
Kidnie: 8.
40
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behelyezése egy intertextuális hálóba ellenáll azoknak a lineáris hatásolvasati
struktúráknak, amelyek az elsőként alkotott műnek mintha eleve nagyobb értéket
tulajdonítanának. 42 Az adaptációk maguk is „egyfolytában dialógusban állnak más
adaptációkkal és az őket informáló forrás-szöveggel… és hasznosabb ezért egy állandó
filtráció értelmében gondolni rájuk, mint egy intertextuális háló részei, […] nem pedig
egyirányú hatásvonalak mentén a forrástól az adaptáció felé.” 43 A kritika is fokozatosan
eljut(ott) tehát odáig (a lényeges adaptációelméleti összefoglalók mindenesetre ezt az
elmozdulást sürgetik), hogy célja a „lehetséges relációk hálójának a felkutatása” 44 legyen,
ne pedig a feltételezett „eredeti” műalkotás megvédése az új „hiányosságainak” egyirányú,
lineáris összehasonlító értelmezésen alapuló feltárásával.
Barthes egy másik lényeges szövegrészletben azt állítja, a szövegek nem csupán mint
hatások vagy források vannak jelen, hanem „mint tudattalan és automatikus idézetek
névtelen formuláinak általános mezője, melynek eredete aligha behatárolható.” 45 A fenti
idézetben a már kiemelt eredet-fogalom mellett még három szó (tudattalan, automatikus és
névtelen) két újabb fontos szempontot kínál meghatározásunkhoz ezúttal némileg
szembeszállva a posztmodern irodalomelmélet alapvetéseivel. A tudattalan (unconscious)
és az automatikus szavak rámutatnak az adaptációk egyik jellegzetes tulajdonságára: az
adaptációk nem automatikusan és önkéntelenül, hanem nagyon is tudatosan idézik és
használják szövegelődeiket. A névtelen (anonymous) szó Barthes szövegében nyíltan utal
arra A szerző halálában kifejtett nézetre, miszerint a szöveg egyértelműen a mögötte rejlő
szerző nélkül funkcionál, azaz nincs egy szerző, aki működtetné a szöveget. Ám az
adaptációk esetén az az érdekes helyzet áll elő, hogy a szöveg szerzője pontosan egy már
megírt szöveg tudatos olvasója, aki tudatosságában reflektál egy korábbi alkotásra,
mégpedig leggyakrabban hivatkozva a korábbi szövegre (és annak szerzőjére!). Ahogyan
Linda Hutcheon fogalmaz: az adaptálás folyamatában egyfajta eltulajdonlás is megjelenik,
egy másik szerző történetének saját „tulajdonná” tétele azáltal, „hogy átszűrve a saját
értelmünkön, érdeklődési körünkön, tehetségünkön [újat hozunk belőle létre]. Ezért
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V. ö. Sanders: 158.
„[…] adaptations perform in dialogue with other adaptations as well as their informing source. Perhaps it
serves us better to think in terms of complex processes of filtration, and in terms of intertextual webs or
signifying fields, rather than simplistic one-way lines of influence from source to adaptation” Sanders : 24.
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Kidnie: 4.
45
„[...] a general field of anonymous formulae, whose origin can scarcely ever be located, of unconscious or
automatic quotations.
Barthes: „Theory of the Text.” In R. Young: Untying the Text: A Post-Structuralist Reader. Routledge,
Boston, 1981: 39. Kiemelés és fordítás tőlem, F. A.
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mondható, hogy az adaptálók először mindig értelmezők, s csak azután teremtő erejű
alkotók.” 46
Az adaptációk esetében az írófunkció tehát több szempontból is megerősödni látszik, és
a tudattalan egymásra utalás helyett tudatos, direkt ráutalásról kell beszélni, és
megvizsgálni, ez mássá teszi-e a szöveg természetét. Az adaptációelméletek szerzői szinte
kivétel nélkül hosszasan foglalkoznak azzal is, hogy az adaptációk létrejöttének hátterében
majdnem mindig nagyon határozott szerzői intenció fedezhető fel, amit nehéz figyelmen
kívül hagyni. Sanders „elkerülhetetlen”-nek tartja a tényt, hogy egy szerző, rendező vagy
előadó elhatározását egy forrásszöveg újraértelmezésére valamilyen politikai és etikai
elköteleződés alakítja, és emiatt ezekben az esetekben nem olyan egyértelmű a szerző
kreatív jelenlétének elutasítása, mint azt akár Barthes, akár Foucault nagyhatású esszéi
implikálják. 47 Linda Hutcheon is minduntalan visszatér a szerzőfogalom és a szerzői
intenció kikerülhetőségének problémájához, hosszasan érvel amellett, hogy – bár az
„akadémiai irodalmi körökben” nem divat a szerzőt és annak intencióját a szöveggel
kapcsolatban tárgyalni azóta, hogy W. K. Wimsatt és Monroe Beardsley 1946-ban fellépett
az „intenció téveszméje” ellen, s ezt később megtámogatta Barthes és Foucault elmélete a
szerzőről, – egy teljesebb műértelmezés megalkotásához szükséges lehet a szerző és a
szerzői intenció ismerete. „R. W. Stallman az intencionalitást kárhoztató korai
megfogalmazása szerint »a mű objektív státuszát tekintve minden olyan kritérium
irreleváns, amely visszaoltaná a művet történeti, pszichológiai vagy a kreatív folyamatba,
amelyből származik.« […] Az utóbbi években a történeti és a politikai motivációkat
megmentette nem csak az új historizmus, hanem a feminista, marxista és posztkoloniális
elméleti hozzáállás, a Lacan-követők és a trauma-elmélet képviselői a pszichológiai faktort
élesztették föl. A szerzői kreatív folyamat és annak minden dimenziója azonban még
mindig tabu […].” 48 Hutcheon meggyőzően érvel amellett, hogy az adaptáció
folyamatának teljesebb megértéséhez szükség lehet a szerzői intenció, a szerzői háttér
bizonyos aspektusainak bevonására, nem lehet eleve kizárni, hogy a közönség számára
fontos lehet az adaptáló szerző szándékainak ismerete, amikor egy adaptáció értelmezői és
46
„[…] filtering it through one’s own sensibility, interests and talents. Therefore adapters are first
interpreters and then creators.” Hutcheon: 18.
47
Sanders: 2-3.
48
„[…] R. W. Stallman’s early articulation of the anathema of intentionalism makes clear: Irrelevant to the
objective status of the work of art are criteria which dissolve the work back into the historical or
psychological or creative process from which it came. In recent years, the historical along with the political
has been rescued, with the help of New Historicist, feminist, Marxist and postcolonial theory, and the
Lacanians and trauma theorists have redeemed the psychological. However, the creative process itself in all
its dimensions is still taboo.” Hutcheon: 108.
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kreatív dimenzióinak megértéséről van szó, hiszen ez a szándék, ez a szerzői attitűd
nagyon erősen befolyásolhatja egy adaptáció megértését, befogadását, értelmezését. 49
Margaret Jane Kidnie Hutcheonnal és Sanderssel ellentétben nem ragaszkodik a
szerzőhöz, sőt, az ő elmélete szerint nem a szerzői intenció, hanem mindig a befogadói
közösség határozza meg, hogy egy adott mű adaptációként definiálódik, vagy az elsődleges
szerző „eredeti” alkotásához kötődik. „A [céltudatos szerző] helyett én egy sokkal
rugalmasabb természetű kritériumrendszert javasolnék, […] amely a [mű definícióját] nem
a megvalósulás előtt, például a művész elméjében keresi, hanem a megvalósulást követően,
a felhasználók azonosság és különbözőség mentén megalkotott észrevételei alapján.” 50
Kidnie elmélete azonban kizárólag színpadi adaptációkra, megvalósulásokra terjed ki, tehát
ez a definíciója nem érinti azokat az eseteket, amikor egy szerző a már létező szöveg
tudatos változtatásával hoz létre új művet.
Érdekes módon azonban Margaret Jane Kidnie is úgy fogalmaz, hogy harmadik
fejezetében rátér az esetekre, amikor az előadások „nyíltan kijelentik adaptív
eltávolodásukat Shakespeare műveitől.” 51 Ez pedig fontos kritérium, hiszen szemben
azokkal az előadásokkal, amelyek Shakespeare darabjait több-kevesebb változtatással
viszik színpadra, itt már egy új szerző új darabjáról van szó, ami azonban szerves és
tudatos kapcsolatban áll Shakespeare művével. A tudatos alatt azt értem, hogy az adaptáció
és az adaptáló szerző céltudatosan és félreérthetetlenül kíván utalni Shakespeare művére,
az adaptációnak az az (egyik) értelme, azért van, hogy ezt a kapcsolatot létrehozza. A
szerves kapcsolaton pedig azt értem, hogy bár lehetséges az adaptáció vizsgálata az eredetszöveg és -szerző bevonása nélkül, de éppen az adaptáció tudatossága és működési
mechanizmusai folytán erre egyrészt kevés esély van, másrészt valószínűleg könnyedebb
és termékenyebb az értelmezés folyamata az eredetek és esetenként az adaptációk mögött
húzódó motivációk bevonásával. És bár Kidnie az adaptáció szón mindvégig Shakespeare
műveinek színpadi megnyilatkozásait érti, itt mégis megteszi ezt a fontos kitételt. További
árulkodó jele annak, hogy itt nem az általa „Shakespeare-mű”-nek nevezett alkotás
megvalósulásáról van szó az, hogy Kidnie minden alkalommal vagy az új szerző (Djanet
Sears illetve Robert Lepage) vagy az új cím (Harlem Duet; Elsinore) használatával említi a
darabokat, és azt is kiemeli (minden következmény levonása nélkül), hogy ezek már
49

V. ö. Hutcheon: 107-108.
„I instead want to propose a more flexible account of the criteria by which one distinguishes one work
from another, locating them not prior to the work’s instances of production, for example in the mind of an
artist, but subsequent to production, in users’ perceptions of sameness and difference among the many
variants found in distinct production instances.” Kidnie: 29.
51
„openly declare an adaptive distance from Shakespeare’s works” Kidnie: 65.
50
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megjelentek nyomtatásban is – tehát valóban olyan új művek születtek, amelyeknek a
kánonban saját helyük van, és nem csak Shakespeare neve alatt. Ezen a ponton már Kidnie
értelmezésébe is beóvakodik a szerző/rendező intenciója, hiszen az általa definiáló erőként
meghatározott közönség érdekében kijelenti, hogy „az őszinteség és az igazság iránti
tisztelet a producerek részéről már elég kellene legyen ahhoz, hogy szabályozza az
előadást […] Amikor a színházi átalakítók céljaikat elmulasztják tisztázni, a szöveg és az
előadás közötti rés a fondorlatos átverés mentén létrejövő diskurzust eredményez. […]
Minél kanonikusabb a szerző és a drámai mű, annál erősebb az aggodalom, hogy esetleg
valaki véletlenül vagy figyelmetlenségből elfogadja a hamis javakat az »igazi« helyett.” 52
Ahogyan Michael D. Friedman fogalmaz, „senki sem kényszeríti a társulatokat, hogy
létrehozzanak egy előadást, de ha a csoport tagjai úgy döntenek, hogy adaptálják a
szöveget ahelyett, hogy autentikus változatot adnának elő, már csak az egyszerű tisztesség
is megköveteli, hogy előadásukat adaptációként jellemezzék.” 53 Tehát az a kitétel nagyon
is fontos lesz a befogadó közönség számára, legyen szó könyvről vagy előadásról, hogy a
szerző/rendező szándéka szerint Shakespeare művével vagy egy saját és sajátos
értelmezéssel áll szemben. És amennyiben a szerzőnek ezt a szándékát figyelembe
vesszük, és elfogadjuk mint hasznos és fontos adalékot a darab értelmezéséhez, akkor
nincs ok arra sem, hogy (amennyiben rendelkezésre áll erről információ) a szerzői szándék
további rétegeit kizárjuk az elemzésből.
Linda Hutcheon megjegyzi, hogy ez a lépés (a szerzői intenció[k] bevonása, amely
persze nem kötelező, de mindenképpen lehetséges, és sokszor teljesebb értelmezési
eredményekhez vezet) akár visszalépésként is értelmezhető irodalomelméleti és -történeti
szempontból, 54 hiszen az irodalmi szöveg értelmezéséhez, ahogyan azt számos kritikai
iskola hangoztatja is, nemhogy nem szükséges, de egyenesen káros az írói intenció
keresése, sőt, az író mint kreátor megszűnik létezni. A „nagy szerző” személye túl nagy
árnyékot vet az értelmezőre és az értelmezésre, és ezért mind az új kritikusoknak, mind a
posztstrukturalista iskoláknak sokkal célszerűbb megszabadulniuk a szerző személyétől.
Ezért aztán a szerzői intenciót „irrelevánsnak ítélték az értelmezés létrehozásához.” De
akár úgy is felfoghatjuk ezt a mozzanatot, mint egy lehetséges és nagyon gyakran
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„[...] honesty and a due respect for the truth on the part of producers should be enough to regulate
performance [...] When, however, theatrical agents fail to make explicit such intentions, the gap between text
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„No theatre company is under any compulsion to produce such a performance, but if the members of an
ensemble have chosen to adapt the text rather than to perform it authentically, simple integrity demands that
they characterize their production accurately as an adaptation.” Friedman, Michael D.: „In Defense of
Authenticity.” In: Studies in Philology vol. 99, 2002: 53.
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V. ö. Hutcheon: 107.
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alkalmazott adaptációelméleti módszert, aminek releváns és termékeny alkalmazása is
létezik.
Minden szerzőnek megvan a saját, személyes oka is arra, hogy egy adaptációt elkészít.
Ez lehet olyan pragmatikus ok is, mint egy színházi felkérés, de lehet politikai vagy egyéb
személyes meggyőződés hangoztatásán alapuló motiváció. Lehet az eredet-darabnak (és
szerzőjének) való „visszabeszélés”, a sok esetben piedesztálon álló szerző emlékművének
ledöntési kísérlete, vagy, éppen ellenkezőleg, emlékmű állítása is lehet a cél (ez utóbbi
kettő Shakespeare esetében különösen gyakori). Az adaptációk vizsgálata azt tanítja
számunkra, hogy ha nem beszélhetünk a kreatív folyamatról – arról, ahogyan az adaptáció
megszületett, aminek szerves része a ki/kitől és a miért kérdések feltétele –, nem tudjuk
teljes mértékben megérteni az adaptálás vágyát, és talán magát az adaptációs folyamatot
sem. „A szerzők különféle [politikai, esztétikai, életrajzi…] motivációi potenciálisan
fontosak lehetnek a közönség értelmezése számára. Ezek a motivációk gyakran meg is
találhatók, nyomuk van a szövegben. Ennek ellenére is az intencionalitás személyes és
esztétikai dimenzióinak elítélése alapvetően tartja magát.” 55 Érdekes azonban, hogy ha a
szerzőről és a szerzői intenció létéről lemondunk, az adaptációk értelmezése sok esetben
nem hatol kellően mélyre, és olyan lényeges és szükséges, érdekfeszítő részletekre nem
derül fény, amelyek mindenképpen termékenyek lehetnének.
A szerző motivációinak ismerete befolyásolhatja a befogadói folyamatot, a kérdés az,
mikor beszélünk „helyes” értelmezésről: ha csak a szöveg/darab (és minden más szöveg,
amit bevon, megpiszkál, előhoz) áll a befogadó előtt, vagy egy szövegen kívüli hatalom,
egy azon kívüli tudás már eleve (vagy utólag is akár) befolyásolja a szöveg értelmezését.
Egyrészt nagyon gyakran az utóbbi esemény nem elkerülhető (különösen olyan kulturális
ikonok esetében, mint Shakespeare), hiszen a befogadók eleve valamiképpen kódoltak a
szerzővel kapcsolatban, és valamennyi tudásuk mindenképpen van róla, amit
természetesen bele is fognak szőni az értelmezésbe. Így az adaptációk esetében (amikor a
befogadók szinte minden esetben tudják, mert tudatják velük, hogy egy eredet-szöveghez
is kell kapcsolódniuk) az eredet-mű szerzőjéről alkotott valamilyen tudás mindenképpen az
értelmezési folyamat része lesz; nem logikátlan tehát azzal érvelni, hogy az adaptáció
szerzőjének hozzáállása, motivációi és egyáltalán, valamilyen róla származó tudás az
értelmezési folyamatnak ugyanígy „jogosan” lehetnek részei. Másrészt viszont igaz, hogy
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„[…] the intentions of the various adapters are potentially relevant to the audience’s interpretation. They
are often recoverable, and their traces are visible in the text. […] But the general injunction against the
personal and aesthetic dimensions of intentionality still holds […]” Hutcheon: 107.
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elméletileg létezik a „tudatlan” vagy „tiszta” befogadó is (lásd még erről bővebben
később), aki esetleg valóban semmi másra nem számíthat az értelmezés folyamatában,
mint arra, amit lát/hall/olvas, mert nem áll rendelkezésére semmiféle extratextuális tudás.
Véleményem szerint a kétféle értelmezési lehetőség nem exkluzív, hanem párhuzamosan
léteznek, és a hozzáállások akár értelmezésenként különfélék lehetnek.
A kérdést egyébként meg is lehet fordítani, és abból a szempontból is érdemes
megközelíteni, hogy talán nem véletlen az, hogy gyakorlatilag nem találkozhatunk olyan
adaptáció-értelmezéssel, legyen az bármely kritikai iskola terméke, amely az adaptáció
szerzőjének eredet-szöveghez és annak szerzőjéhez való viszonyulását, és/vagy motivációit
figyelmen kívül hagyta volna az adaptáció és az eredet-szöveg közötti feszült viszony
taglalásakor. Érdekes tény az is, hogy maguk az adaptációszerzők is gyakran látják el
előszóval a műveiket (az előszó pedig akár tekinthető a mű részének is; ahogyan látni
fogjuk Tate, Bond és Barker is mind írtak előszót vagy ajánlást), amelyeket egy értelmezés
során nem szokás kikerülni. Fontos továbbá az is, hogy az adaptációszerző minden esetben
egy értelmezést is elénk tár, a szerepe, ahogyan már megfogalmaztuk, befogadóiértelmezői és alkotói (ilyen értelemben a fordítóéval rokon, lásd később), tehát saját
szubjektív interpretációjaként is olvashatjuk a művet – és önálló, szuverén alkotásaként is.
Különösen igaz ez, amikor az adaptáció nem lép ki az „irodalmiság” keretei közül, nem
vált médiumot (azaz drámai műből egy másik drámai művet ír valaki). Ha ezt az új
szöveget vizsgáljuk, az adaptáló szerző személye előtérbe kerül, olyannyira, hogy
legtöbbször a neve lesz az új mű megkülönböztető jegye is (pl. Bond Learje, vagy Tate
Lear királya stb.)
Az adaptáció-kutatás, úgy tűnik, mindenképpen profitál abból, ha a szerzői intenciót
nem zárja ki eleve az értelmezésből, már csak azért is, mert nem is egy, hanem legalább
két úton indulhat el az értelmezői folyamat attól függően, hogy a szerzőt/szerzőket (!) és
intenciójukat figyelemre méltatjuk-e vagy sem. De azért sem annyira egyértelmű a szerző
halála az adaptációk esetében, mert az adaptációk kapcsán nagyon gyakran bizonyos jogi,
etikai és morális kérdések is felmerülnek, és nehéz igazságot tenni szerzői jog és
irodalomelmélet vitájában. Még egyszerűbben fogalmazva: nehéz eldönteni, mi plágium és
mi nem az.
(2) Az adaptáció-kutatásban időről időre felmerül a tulajdonlás és eltulajdonítás
kérdése és a szerzői jogi problémák, szinte minden elméleti leírásban előfordul az
adaptáció lehetséges összefüggése a plágiummal. Bár a nyugati kultúra irodalmában
„hosszú és boldog múltra tekint vissza a kölcsönzés és lopkodás, vagy, pontosabban
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fogalmazva: a történetek megosztása,” 56 az adaptációk kapcsán sokszor azért merül föl a
szerzői jog, mert sok esetben nehéz megállapítani, hogy egy adaptációban a szó szerint
átvett „szerzői tulajdon” mennyisége sérti-e az eredet-szöveg szerzőjének jogait. Ha hosszú
oldalakon át kompilál valaki jelölés nélkül egy regényből vagy drámából a sajátjába, az
gyakorta okoz felhördülést, ugyanúgy, mint amikor egy eredeti történetet vesz át és követ
egy másodlagos szerző jelölés és utalás nélkül. Az eredet-szöveg bevonása sok esetben
nem egyértelmű, hanem burkoltan, szinte láthatatlanul-észrevétlenül történik, és ez
bevonhatja a diszkurzusba az intellektuális tulajdon jogi és morális kérdéseit.
Egy bizonyos mű pozitív megítélése még ma is sokszor annak „eredetiségén” múlik.
Amennyiben „túl sokat” vagy „túl intenzíven” idéz más műveket, az az elvárás
fogalmazódik meg gyakran a kritikusok/befogadók részéről, hogy a szerző ezt „vallja be,”
jelentse ki, tudatosítsa a befogadókban (ahogy a rendezőtől, producertől várják el a nézők,
hogy deklarálja, amennyiben adaptál és nem „csupán” feldolgoz.) Julie Sanders Graham
Swift Booker Prize-nyertes regényével (Last Orders) kapcsolatban felidézi azt az
ellentmondásos esetet, amikor egy korábbi szerző (William Faulkner) regényére való
szerves, kiterjedt, de nem kijelentett utalásrendszer kapcsán bizonyos kritikusok még a
Booker Prize jogosságát is megkérdőjelezték. Swift saját regényét “hommage”-nak,
William Faulkner előtti főhajtásnak és tiszteletadásnak értékelte, módszerét alkotásitechnikai kérdésként és nem jogi-morális elvként vizsgálandónak tartja. De egyik kritikusa
(John Flow) – szemben a Booker Prize-t odaítélőkkel, akik egyébként elmondásuk szerint
nem ismerték Faulkner művét – a regényt a faulkneri életmű ismeretével, többlettudásával
felvértezve “igénytelen származékírás”-nak titulálta, mivel Swift nem deklarálta a
faulkneri regény tudatos felhasználását sajátjának megalkotásához. 57 Ugyanakkor
egyértelmű, hogy a befogadó közönség attitűdje megváltozik, ha tudatják vele egy „nagy”
szerző jelenlétét a szövegben, és az is igaz, hogy az önálló idézet-felismerés és
nyomkutatás élménye a befogadás alapélménye lehet, amitől megfoszthatja a befogadót a
tudatosítás aktusa. 58 Felmerül tehát a kérdés, hogy hol van a határ, ha van, az idézés és
utalás mennyiségében és milyenségében? Mikor válik szükségessé az, hogy az új mű
szerzője “ki/bejelentse,” hogy idéz, utal, felhasznál más szerző(k) műveiből?
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„Western culture’s long and happy history of borrowing and stealing or, more accurately, sharing stories”
Hutcheon: 4.
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V. ö. Sanders: 32-41.
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V. ö. Genette palimpszeszt szövegelmélete és Sanders kijelentése: „a befogadói válasz élményének része,
hogy a szövegek közti kapcsolatok nyomait a befogadó magának keresse meg, fedezze fel.” Sanders: 35.
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Az intertextualitás általánosan elfogadott „működése” következtében a plágium
lehetősége az irodalomban legalább is megkérdőjelezhető. A plágium „idegen szellemi
alkotás részbeni vagy teljes eltulajdonítása, idegen műnek (műrészletnek) saját névvel való
közlése.” 59 Tehát a plágium valakinek (egy „elsődleges” szerzőnek) valaki által (a
„másodlagos” szerző által) előre megfontolt szándékkal ellopott szövege. A szándék,
intenció tehát mindenképpen kulcsfontosságú lesz ebben a helyzetben is, és természetesen
a szerző ezáltal ismét képbe kerül. Ahogyan a jog fogalmaz, vannak „eredeti szerzők, és az
úgynevezett származékos művek szerzői, az átdolgozók, a feldolgozók vagy fordítók. […]
Az eredeti szerző szuverénül rendelkezik a műve fölött,” 60 szellemi tulajdona a műve.
Nehéz azonban meghúzni a határt, ami elég tág teret ad a művészi szabadságnak, és
ugyanakkor meggátolja a „bűncselekményt,” és éppolyan nehéz bizonyítani, hogy egy
adott művészi alkotás lopott. Ez lehetséges a szépművészetben, talán tudományos
szövegek esetén is, de az irodalomban aligha, melynek, mint láttuk, létmódja a
sokszorosításon alapul, valamint lényege a régi és új szövegek idézése, a játék és a
mozgás, a kísérletezés újraírásokkal és átformálásokkal. Bármely „plágiumról” elmondható
lehet, hogy művészi célokkal született meg. S a dráma esetében még nehezebb e határokat
megszabni, hiszen, mint a bevezetőben említettem, a drámai mű eleve többarcú, eleve több
manifesztációja van, szöveg és előadás, színpadra alkalmazás kölcsönhatása állandóan újra
felveti az eredetiség-kérdést, s így megsokszorozódik a „plagizálhatósága” is.
Spiró György egy beszélgetés alkalmával a következőket mondta a jog és az irodalom
viszonyáról: „A jog úgy kezeli a műalkotásokat, mintha azokat egy egyén hozta volna
létre. Ez alapvetően hibás nézet. Nem igaz, hogy ha a szerző megír egy művet, azt egyedül
hozta létre. Minden mű mélységesen kollektív alkotás. […] Nincs olyan, hogy első szerző.
Soha nem is volt.” 61 Ez az állítás leginkább a szöveg abszolút intertextuális természetét
hangsúlyozza, és ezzel vitatja a szerző jogait, a szerző létét, csakúgy, mint az eredetiség
fogalmát. És ezáltal azt mondhatnánk, „(ha) az eredetiség nem funkcionál mint objektív
kategória, akkor az intertextualitás […] törvénytelen formája, a plágium sem.” 62 Úgy tűnik
tehát, hogy annyiban beszélhetünk plágiumról, amennyiben a fogalom életben tartja a
szerzőt, s a szerző szuverenitását, azaz jogát általa egyénileg alkotott művek felett.
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Bakos: 1974.
Hartai Adrienn jogász mondata a Bunkóság vagy szuverenitás? című beszélgetésből in Színház, 1998: 30.
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“If originality cannot function as an objective category, then neither can imitation – the legitimate form of
intertextuality – or plagiarism, its illegitimate form.” Rosenthal, L. J.: Playwrights and Plagiarists in Early
Modern England. Gender, Authorship, Literary Property, Cornell University Press, Ithaca and London,
1996: 5.
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Az a tény még izgalmasabbá teszi a kérdést, hogy a szerző mint hatalom nem
jelentkezett a tizennyolcadik század elejéig. „A nagy drámák története tele van ihletett
plágiumokkal” mondja George Steiner A tragédia halála című művében. 63 A reneszánsz
szerzői, s a drámaírók különösen, ahogyan Steiner fogalmaz, elvették, amit megkívántak, s
amit elvettek, hódítóként vették el, nem kölcsönképpen. Lemásolták Ovidiust, „kirabolták”
Senecát, 64 átvették Plutarkhosz történeteit, s ugyanígy tettek kortársaik darabjaival is.
Shakespeare pedig különösen „hírhedt” a szakirodalomban arról, hogy szinte minden
darabját valamely kortárs vagy antik szerző művéből merítette. Ahogyan John Joughin
fogalmaz például, Shakespeare maga is ezermester adaptáló volt, aki „lenyúlta”
konkurensei drámáit, és a legjobb darabjaihoz pedig történetíróktól vagy antik szerzőktől
vette a sablonokat. 65 De ugyanezt fogalmazza meg H. Porter Abbott is – és nem a
reneszánsz, hanem a jelenkor szerzőire értve, amikor az adaptáló szerzőket
„fosztogatóknak” nevezi, akik nem másolnak, hanem ellopják, amire szükségük van, és
otthagynak minden mást. 66 Steiner sommás ítélete a reneszánsz szerzői felett veszít a
keménységéből, ha tudatosítjuk, hogy akkoriban természetesen nem létezett szerzői jog, és
a művészt nem korlátozta semmiféle törvény. Már meglevő művek beolvasztása és
újraírása, régi szerzők szövegeinek imitációja nem volt tilos, sőt, ez vezetett az
írásművészet elsajátításához és „új” művek alkotásához. Az imitáció és a mimézis az ókori
irodalomban (és tovább, egészen a romantika koráig) az alkotás alapja volt, állandó
bevonásuk nem csupán a régi nagy szerzők presztízsét növelte, és nem csak pedagógiai
célzatú, hasznos gyakorlás volt az újabb szerzők számára, hanem a kreativitás egyik
formája is. Az imitáció nem plágium és nem is hiba a latin irodalomban, hanem
létezésének dinamikus törvényszerűsége, az imitatio mindig az aemulatio-val együtt hoz
létre új műveket. Ez ugyanígy volt a premodern és koramodern korban is, és ehhez
hasonlóan – és ez Abott fent idézett állításával szemben védi a ma adaptáló szerzőket is –
az adaptáció sosem puszta öncélú másolás, hanem mindig együtt jár vele a kreativitás
teremtő ereje is, ahogyan egy szöveget saját magáévá is tesz az adaptáló szerző, mely új
szövegnek már új sajátságai, új ismertető jegyei lesznek, amelyek akár újra imitálhatóak is.
John Joughin az adaptációnak ezt a formáját a kanti terminusokból kiindulva a kreatív
követés aktusának hívja, szemben a szolgai imitációval, amivel nem jár együtt a kreatív
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újítás zsenialitása; 67 nem az lesz tehát a kérdés, visszafordul-e egy szerző az elődei felé,
hanem az, hogyan fordul vissza. Az adaptáció tehát nem lehet szolgai imitáció, hanem
minden esetben kreatív, fordulatos követési aktus lesz, és ez a tétel minden idők minden
szerzőjére igaz.
Az időnek is szerepe van abban, mi lehet és mi nem lehet plágium, hiszen a mai
értelemben vett szerző születése a könyvnyomtatás elterjedése utánra, az ezerhétszázas
évek elejére tehető, 68 például a brit jog ekkor ismerte el a szerzőt, mint szellemi termék
jogos tulajdonosát és vele rendelkező egyént. 69 És nem csupán a szerző születése előtt- és
utánról beszélhetünk, hanem a jogok elévüléséről is természetesen. Shakespeare-t nem védi
jog – darabjai felhasználását nem akadályozza semmi. Ez a rendkívül összetett helyzet, s a
különféle nézőpontok kereszttüzébe került szöveg eredményezi azt, hogy a szerző figurája
(értve ezen az „elsődleges” és „származékos” szerzőket is) nem csupán a plágium, de az
adaptációk kapcsán is fókuszban marad: egyik esetben sem szabadulhat a szöveg a
szerző(k)től. Az adaptációk megalkotói az esetek túlnyomó többségében fontosnak tartják
tisztázni, mit, kitől és hogyan adaptálnak, és legtöbbször az okokat és célokat is
nyilvánvalóvá teszik valamilyen formában. Ezzel szemben elmondható, hogy a plágium a
szerzőt el akarja rejteni, s az eltitkolt és megkerült elsődleges szerző joga (ha van neki)
fogja illegálissá, azaz plágiummá tenni a szöveget. Attól viszont, hogy bizonyos jogi
korlátozások miatt valami esetleg plágiumgyanús szöveg lesz, azaz nem legálisan (azaz az
„elsődleges” szerzőre való hivatkozással esetleg tudtával és engedélyével) készült, még
nem zárja ki, hogy (adott esetben nagyszerű) adaptáció születik. Egy adaptáció szerzője
pedig ugyanolyan jogokat tart(hat) magáénak, mint az általa felhasznált eredet-szöveg
alkotója. 70 A jogi problémák túlhangsúlyozása helyett ezért talán gyümölcsözőbb, ha
Barthes destabilizált szövegdefiníciójából kiindulva az adaptációkat – mint termékeket és
mint

folyamatot

is

–

a

és

kooperatív

kollaborációra

épülő

szövegmodell

megvalósulásaiként tartjuk számon.
(3) Az adaptációfogalom tisztázásához érintőlegesen még egy problémával kell
foglalkoznunk, mégpedig a fordítás kérdésével, mert mint bizonyos szövegek nyilvánosan
elismert, nagy kiterjedésű átdolgozásait, az adaptációkat gyakran a fordításokkal
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Joughin 2003: 137.
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hasonlítják össze. Hasonló az alkotás módja és „iránya” is, hiszen a fordítás is egy
elsődleges szöveg tudatos átalakítása egy új kontextus, egy másik befogadó közösség
számára. Olyan elmélet is létezik, amely egyáltalán nem tesz különbséget fordítás és
adaptáció között. John Milton a már említett berlini konferencián ismertette azt a
fordításelméleti tézisét, 71 mely az adaptációt szinte a fordítás egyik fajtájaként, speciális
megvalósulásaként tartja számon, és a fordításelméletek felhasználását és integrálását
javasolja az adaptáció-elméleti kutatások számára is. De szervesen összekapcsolja a
fordítást az adaptációkkal Linda Hutcheon is, mert az új elméletek már a szövegek és a
nyelvek közti tranzakcióként határozzák meg a fordítást, és ezért interkulturális és
intertemporális kommunikációként definiálják. Ez utóbbi definíció az adaptációfogalomhoz is könnyebben kapcsolható, hiszen az adaptáció értelmezhető különleges
értelemben vett fordításként: „kódátvitel történik [azaz szükségszerű beágyazódás], nem
csak egy új hagyományrendszerbe [novella, film, színpad…], hanem egy új jelrendszerbe
is [szavak vs. képek].” 72
Az „adaptáció mint különleges fordítás” nézőpont természetesen meg is fordítható, és
megkockáztatható a kijelentés, hogy minden fordítás egyfajta adaptáció is egyben.
Szegedy-Maszák Mihály Irodalmi kánonok című könyvében a fordítást sokszor mint
átköltést említi, és megfogalmazza, hogy „mivel a fordítás mind az átírásnak, mind az
értelmezésnek közeli rokona, csakis valamely értelmező fogalmazhatja meg annak a
megfelelésnek a követelményeit, amelynek alapján azt állítja, hogy egy szöveg a másiknak
fordítása, átírása, értelmezése. […] A hatástörténet lehetővé teszi, hogy ugyanaz a szöveg
adott történeti távlatból eredeti műnek, egy másikból fordításnak minősüljön,” 73 és
hasonlóképpen elképzelhető, hogy adott nézőpontból egy mű egy másiknak „csupán”
fordítása, másik nézőpontból viszont adaptációja legyen. A határ tehát nem mondható
szilárdnak és egyértelműnek fordítás és adaptáció között, de vannak lényeges különbségek.
A fordítás ugyanis a gyakorlatban nagyon is világosan elkülöníthető az adaptációktól,
hiszen nyelvek közöttisége lényegi része, és a kapcsolódó retorika valamint a fordításokat a
forrásaikkal összehasonlító elméletek a szöveghűségre és az egyenlőségre épülnek. Az
adaptáció ezzel szemben lehet nyelven belüli és nyelvek közötti is, és új művet hoz létre új
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szerzővel. Bármit megtehet az eredet-szöveggel, míg a fordítás semmiképpen sem vihet
végbe lényegi változtatásokat.
Kúnos László egy cikkében a következőket mondja: „A fordító alapvető lojalitása
mindig a szerzőé, akár élő, akár klasszikus szerzőről van szó; a fordító a szerző
képviselője, […] a művében jelenlevő szerző „szolgája.” Az a feladata, hogy anyanyelvén
a lehető leghűségesebben (leghitelesebben, -árnyaltabban, -gazdagabban stb.) reprodukálja
a művet. […] Tisztán kell tartania lelkiismeretét a szerzőjével vagy szerzője szellemével
szemben: a fordító neve a színlapon mintegy hitelesíti azt, hogy a darab a szerző műve, és
nem átdolgozás vagy adaptáció. Ugyanezt hitelesíti a nevével a fordító akkor is, ha a mű
könyvben jelenik meg…” 74 Kúnos itt nagyon érdekes módon és nagyon határozottan
elválasztja egymástól fordítás és adaptáció fogalmait, mégpedig paradox módon pontosan
a fordító személye és felelőssége által. Mindazonáltal a fordítás természetesen értelmezés
is egyben, hiszen „miközben a fordításnak van egy szigorú filológiai része – mindenki
addig nyújtózkodhat, míg az eredeti szöveg engedi – minden egyes mondat határozott
állásfoglalás, értelmezés is a fordító részéről.” 75 A fordítás minőségét és használhatóságát
azután az adott nyelven beszélő értelmezői közösség ítéli meg: ha „jó” a fordítás, akkor
hosszú évtizedekig használatban maradhat, ha azonban nem elégíti ki a felhasználókat,
akkor újabb és újabb fordítási kísérletek készülnek az adott műhöz. A fordítás minősége
(az adaptációkéval ellentétben) könnyebben mérhető, és többféleképpen. „Egyrészt az
eredetivel, másrészt, ha vannak, az eredeti mű más fordításaival. (…) Az eredeti művek
felszárnyalnak korukból, elhagyják azt, a fordítás mindig visszahúzza magához a kort. A
mű maga kitárul új és új értelmezéseknek, a fordítás – lévén maga is szükségképpen
értelmezés – akadálya lehet az újabb és újabb értelmezéseknek.” 76
A nyelvek közötti fordítás ragaszkodik az „eredetihez,” s annak lehető legszorosabb
követésére hivatott, még akkor is, ha a kiinduló- és a célszöveg nyelvei közti különbség
következtében megváltozik a szöveg jelentése és tartalma is, s még akkor is, ha a fordító
egyéni ízlése és nyelvi kompetenciája szintén alakítja és formálja a szöveg(ek)et, s ily
módon értelmezi is azt. Olyan változtatásokat (pl. szóvicceket, rímeltérést, szótagszám
változást stb.) teremt a fordítás, amit leginkább e két tényező (a nyelvek és a fordító
kompetenciája) befolyásol, de a fordítás minden mozzanata azért kell, hogy legyen, hogy
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az „eredeti” alkotás egy másik nyelven hozzáférhetővé váljék. Nem érintheti a változás a
cselekményt, a szereplők személyét és számát, a színhelyeket, a konfliktust és
végkifejletet, stb. A dráma „mélystruktúrája” változatlan marad. S ha nem, akkor
adaptációval állunk szemben.
A fordítás tehát mégsem egészen adaptáció, s az adaptáció is csak speciális értelemben
vett fordítás lehet. Hiszen az adaptáció, bár értelmezés, nem akadálya az eredeti mű új
értelmezéseinek, hiszen nem a helyett, hanem azzal vagy együtt, vagy, mint szuverén
alkotás, attól függetlenül értelmezhető újra és tovább. Továbbá egy adaptáció addig
nyújtózkodik, ameddig akar, hiszen nem kell tekintettel lennie sem filológiára, sem arra,
hogy lojális legyen bármiféle íróhoz vagy szellemiséghez. Ereje lehet a hasonlóság, de
éppúgy az eltérés, a lázadás is. Ily módon például Devecseri Gábor A windsori víg nők
című alkotása fordítása, míg Pelzel Die lustigen Abentheuer an der Wien című darabja
1771-ből adaptációja ugyanannak a műnek, Shakespeare The Merry Wives of Windsor
című vígjátékának. Hasonlóképp a Vörösmarty nevével fémjelzett magyar Lear király
fordítás, míg a Mérey-féle (elveszett) Szabolcs vezér, amely szintén Shakespeare King
Lear-je alapján készült, s ugyanígy Nahum Tate The History of King Lear, vagy Elaine
Feinstein Lear's Daughters című darabja adaptáció. Ily módon tehát meghúzható
valamiféle határ, melynek alapján kimondható, hogy a fordítás és adaptáció lényegi
különbsége nem annyira a kiinduló és a célszöveg viszonyában, s még csak nem is a
szerzők jelenlétében vagy hiányában realizálódik, hanem a szövegek közti változtatás
minőségében és annak céljában van.
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EREDET ÉS ADAPTÁCIÓ VISZONYA
Ahogyan lassan kialakult ez az adaptáció-fogalom, az tapasztalható, hogy nagyon nehéz,
szinte lehetetlen definiálni a szót anélkül, hogy ne ütköznénk állandóan a forrás, és az
(általam preferált) eredet fogalmakba, mert az adaptációkat leginkább az a viszony,
eltéphetetlen kapcsolat, kötődés fogja meghatározni, amely az eredet-szöveg és az abból
keletkezett forrás-szöveg között feszül. Szándékosan nem az eredeti szót használom, bár az
adaptáció-kutatás minden területén megjelenik az „original” szó fordításaként. Azt
gondolom, hogy az eredeti szó olyan mellékzöngét, olyan értékítéletet hordoz (és
különösen a magyar nyelvre igaz ez) amely azt implikálja, hogy az eredeti mű jobb is,
minőségileg magasabb rendű, illetve ami vele szemben áll, az valamiféle hamisítvány vagy
utánzat. Az adaptációk semmivel sem kevésbé eredetiek, mint azok az eredet-szövegek,
amelyekkel szerves és tudatos kapcsolatban állnak, és részei ugyanannak a felfejthetetlen
szöveghálónak, amelynek az eredet-szöveg is. De minden esetben a létmódjukhoz tartozik,
hogy nyíltan bizonyos szövegek adaptációiként elismertek (acknowledged).
Az adaptációkutatás legfontosabb kérdései az eredet és adaptáció között feszülő
viszony mentén fogalmazódnak meg. Milyen hatással van az adaptáció az eredetére?
Milyen hatása van az eredetnek az adaptációra és annak kánonbeli státuszára? El tud-e
szakadni egy adaptáció az eredetétől a befogadók és értelmezések számára? Értelmezhetőe önálló műként, szuverén alkotásként az adaptáció? Ezek talán a legfontosabb kérdések,
és különösen fontosak lesznek, amikor olyan ikonikus irodalmi alak műveinek adaptálása
áll a középpontban, mint Shakespeare, mert a puszta név említése már különleges
helyzetbe hozza az őt (és szövegeit) felhasználó irodalmi műveket.
Az adaptációkutatást talán éppen annak vizsgálata tartja leginkább mozgásban,
hogy az adaptációk milyen módon képesek kérdéseket és válaszokat megfogalmazni,
„visszabeszélni,” megkérdőjelezni egy kanonikus eredet-szöveget új politikai és kulturális
szempontok beemelésével, hogyan képesek bevilágítani a homályos zugokba, feltérképezni
hiányos-hiányzó részeket, és hangot adni az elnémított, hangjuktól megfosztott
karaktereknek. Az adaptálók motivációiról már esett szó a szerző státuszának elemzésekor,
s mint láttuk, az értelmezés szempontjából nem feltétlenül mindegy, hogy az adaptáló
szerző megerősíteni vagy éppen aláásni akarja az adaptált szerzőt és alkotását. Paradox
módon a két ellentétes irányú kísérlet gyakran együtt jár: amit aláásnak, az még
erőteljesebben magára irányítja a figyelmet. Ugyanis a kánonban történő erősítő és
gyengítő mozgások gyakran nem az adaptáció szerzőjének szándéka szerint alakulnak,
sokkal inkább automatikus és szükségszerű folyamatokról van szó. Ha Shakespeare
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darabjából indul ki egy adaptáció, akkor eleve lehetetlen, hogy az ikonikus státuszából
kibillentsék a szerzőt, ahogyan erre John Thieme fölhívja a figyelmet, 77 még akkor is, ha
az adott adaptáció célja, hogy aláássa a tekintélyét és kimutassa a hiányosságait. Sőt,
nemhogy megingatni nem lehet Shakespeare státuszát, hanem úgy tűnik, minden egyes
adaptációval tovább erősödik. Ilyen értelemben valóban „konzervatív” műfaj az adaptálás,
ahogyan Julie Sanders is fogalmaz, hiszen a tudatos idézés mindig konzerválja, megerősíti
a kánonban elfoglalt helyet, függetlenül attól, hogy mi volt a célja. 78
Ahogyan Derek Attridge fogalmazott: “Bármilyen kánon fennmaradása részben
attól függ, hogy az újabb tagok utalásokat tesznek a régebbiekre.” 79 Az adaptációk így ki is
használják és meg is erősítik egy-egy eredet-mű kanonikus státuszát. Kihasználják, mert
saját életerejüket és ebből fakadóan saját helyüket a kánonban is részben annak
köszönhetik, hogy az eredet-darab ismert, közkedvelt, vonzó a közönség számára. Sokszor
az adaptáció azért kerül maga is újra az értelmezések kereszttüzébe, mert maga is
értelmezést nyújt egy szövegóriás számára. Például Bottomley Lear király felesége című
drámája egyértelműen a Lear király holdudvarában volt képes valamilyen szinten az
irodalmi kánon részeként fennmaradni, erőt merít a Shakespeare-szövegből – de új
értelmezési lehetőségek megnyitásával erőt is ad neki. Az adaptációk így meg is erősítik az
eredet-darab kanonikus státuszát, hiszen minden új értelmezés, minden új diskurzusba való
bevonás éltet egy szöveget, és biztosítja a kánonban elfoglalt helyét. Úgy is
fogalmazhatunk, hogy az adaptációk nagyszámú keletkezése egy-egy szöveghez az előkelő
és biztos kánoni pozíciót is jelezheti, hiszen minél aktívabb a (bármilyen célú)
visszafordulás egy szöveg felé, minél többet és többféleképpen használnak egy szöveget,
annak kanonikus státusza annál nehezebben ingatható meg. És tulajdonképpen éppen ez a
megingathatatlanság, az eredet-szövegnek ez a biztonságot adó jelenléte teszi lehetővé,
hogy az adaptációk maguk is működjenek. Hiszen ahhoz, hogy ez megtörténhessen,
szükséges, hogy a befogadó közösség felismerje és aktiválja az intertextuális kapcsolatokat
a szövegek között a különbségek és azonosságok felfedezésével, a kapcsolatok és
kötődések minőségének vizsgálatával.
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Az adaptációnak mindenképpen lényege, hogy az adaptált művet, az eredetet
felismerjék benne, hogy az adaptált mű bevonása, az azzal való együttolvasás/együttlét
legyen az egyik fő mozgatórugója az értelmezéseinek. Az eredet-szöveg emiatt tehát –
ahogyan már említettem – mindenképpen jól ismert, kanonikus mű, vagy jól ismert,
ikonikus szerző műve, másképpen az adaptáció működésképtelen, impotens szöveg lesz,
illetőleg a szöveg mint adaptáció nem tud funkcionálni. Az ismert szerző/mű azután az
adaptációra is rárakja értékes irodalomtörténeti hordalékát, és gyakran attól lesz teltházas
darab/sikerkönyv egy adaptációból, mert adaptáció, azaz mert az eredet-darab értékei és
értékelése, illetve a vele kapcsolatos kételyek, problémák mind átívelnek az adaptációba is,
és erőteljesebb reakcióra késztetik a közönséget. Talán Barthes metaforájánál maradva (s
azt kissé módosítva) szemléltethető leginkább, hogyan is működik az adaptáció és az
eredetszöveg viszonya: egy adaptáció ugyanúgy, mint minden más szöveg, egy
szöveghálóban helyezkedik el, és számtalan szöveggel áll (utalások és idézetek révén)
kapcsolatban. Az eredet-szöveggel azonban, amelyre tudatosan építkezik az adaptáció
szövege, ez a kapcsolat nem csupán vékony és könnyen foszló, néha alig érzékelhető hálófonallal áll fenn, hanem erős, vastag és látványos, direkt és újra meg újra megalkotott
kötelékkel.
Az adaptációk sok szinten profitálnak abból, ha egy ismert, vonzó, eredeti
állapotában is az érdeklődés középpontjában álló darab az eredetük, Shakespeare darabjai
pedig ilyenek – köszönhetően a szerző alakja köré épített masszív irodalom- és
színháztörténeti erődítménynek. Ez a profit pedig csak részben anyagi természetű. Az
eredet-szöveg kulturális presztízse nagy vonzerővel bír az adaptáló szerzők számára,
hiszen egy kevéssé ismert szerző adaptációja népszerűséget és anyagi hasznot is nyerhet
azon, ha az eredet-szöveg (és/vagy a szerzője) tetemes kulturális hozadékkal látja el.
Shakespeare és bármelyik darabja eleve rengeteg érdeklődőt vonz, óriási ismertséggel,
kiterjedt rajongótáborral bír, így természetes, hogy nagyobb érdeklődés övezi a
belőle/belőlük készült adaptációkat is. Emellett, ahogy Linda Hutcheon megjegyzi, nem
csak a kulturális faktor, de az e mögött húzódó „pedagógiai impulzus” 80 is sokat nyom a
latban, hiszen a klasszikus, a közoktatási kurrikulumban szereplő művek adaptációi azok
tanításában is nagy segítséget nyújthatnak.
Az eredet-szöveg és az adaptáció ilyen erős kötődése felveti a kérdést, hogy vajon
az adaptáció egyáltalán képes-e önállóan funkcionálni, az eredethez való tudatos és
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erőteljes kötődése nélkül. Minden fontos adaptációelméleti mű hangsúlyozza, hogy ez
természetesen lehetséges. „Bár gazdagítja a megértésünket, ha az új kulturális produktum
alakító intertextusával tisztában vagyunk, nem biztos, hogy erre szükség van ahhoz, hogy a
művet függetlenül is élvezhessük” 81 mondja Sanders. Hutcheon szerint pedig az
adaptációk autonóm művek, amelyeket önmagukban is lehet értelmezni és értékelni, sőt:
önálló esztétikai objektumoknak tekinthetők. 82 Hutcheon ehhez még bevezeti a „ismerő”
és „nem ismerő” közönség (knowing/unknowing audience) fogalmát, amellyel valóban
világosabban láthatók a lehetőségeink. Az olvasó, a néző vagy a hallgató számára az
adaptáció csak akkor elkerülhetetlenül intertextuális élmény, erős kötődéssel egy eredetszöveghez, ha a befogadó ismeri az adaptált szöveget. Hutcheon szerint – és ez valóban
alapvető fontosságú az adaptációk kapcsán – az ismerő közönség számára az adaptáció
megtapasztalásakor az öröm és a frusztráció is abból az ismerősségből fakad, amit az
adaptációban az eredet-darabra irányuló és abból fellelhető ismétlés és az emlékezet
táplál. 83 Ha nem tudjuk, hogy amit tapasztalunk, adaptáció, vagy ha nem ismerjük (fel) a
művet, amit adaptál – azaz „nem ismerő” közönség vagyunk – akkor egyszerűen ugyanúgy
tapasztaljuk, mint bármely más művet. Ahhoz, tehát, hogy adaptációként tapasztaljuk,
szükséges, hogy felismerjük, hogy adaptációról van szó, tudnunk kell, melyik szöveget
adaptálja. Az adaptáció készítői számítanak is abbéli képességünkre, hogy az adaptációban
tapasztalható réseket az eredet-szöveg ismeretéből fakadóan ki tudjuk tölteni. Ha egy
adaptáció túlságosan megterheli ezeket a réseket, és szinte csak résekre és az eredetszövegben megnyilatkozó hiányokra épül, előfordulhat, hogy az eredet-darabbal való
kapcsolat és annak előzetes ismerete nélkül nincs értelme. 84 Egy adaptáció ezek szerint
akkor lesz igazán sikeres, ha a teljes közönség, azaz az „ismerő” és a „nem-ismerő”
közönség számára is megközelíthető, értelmezhető és élvezhető.
Az adaptáció értelmezése az eredet-szöveg nélkül tehát csak bizonyos befogadók
számára tűnik lehetségesnek, de a kérdés fordítottját is érdemes föltenni, mégpedig, hogy
egy adaptáció létezése és ismerete mennyiben változtatja meg az eredet-szöveg értelmezési
lehetőségeit, megszabadulhat-e az értelmező/befogadó az „ismeretétől,” függetlenedhet-e
újra az eredet-szöveg az adaptációtól? Úgy tűnik, a kapcsolat és kötődés, az értelmezési
folyamat befolyásolása mindkét irányban működik, adaptáció és eredet nem válnak le
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nem tudtak mit kezdeni Stoppard Rosencrantz és Guildenstern halott című darabjával sem.
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egymásról, az adaptáció “újra és újra belegabalyodik a mű folytonos fejlődésébe,” 85 és
ezáltal nyer új és új értelmezéseket. Például Bottomley darabjának ismeretében már nehéz
az eredet-darabból nem hiányolni a királynét, de a Bottomley-darab maga is további
értelmezési lehetőségeket nyert azáltal, hogy tőle függetlenül két újabb prequel-adaptáció
is született az eredetéhez, a Lear királyhoz.
Az adaptációk és eredetük viszonyát többféle metafora-rendszerrel igyekeztek leírni
már a teoretikusok, ezek közül a legnépszerűbbek a kertészkedéssel, illetőleg a családfaelméletekkel közelítő metaforák, de Reuss Gabriella 86 különféle húsipari feldolgozások
(magyar nyelven remekül működő) párhuzamát körvonalazta az adaptáció-kutatás
számára. Minden metafora-rendszer rámutat az adaptációk és eredetük egy-egy lényeges
mozzanatára, teljes mértékben azonban egyik sem képes fedni az adaptációk és eredeteik
viszonyát.
Már Ruby Cohn növényi hajtásokhoz, elágazásokhoz hasonlította az adaptációkat a
Modern Shakespeare Offshoots [offshoot=hajtás] című munkájával, de ugyanígy a
kertészeti és növénytermesztési kultúra köréből vett metaforákkal játszik Julie Sanders is,
aki a természetes növényi hajtás helyett a metszés és oltás mesterséges folyamatába helyezi
az adaptációkat. „A tőbe beoltják az új szövegformát, az oltványt, hogy teljesen új irodalmi
műalkotás jöjjön létre. [...] Gerard Genette is ezt a metaforát használja, hogy a hypotext
(eredeti) és a hypertext (rekreáció) közötti adaptív viszonyt leírja. [...] Az oltás folyamata,
mellyel a tő és az oltvány új növényt alkot, gazdag metaforikus talajt biztosított az
irodalom számára hosszú ideje már, hogy saját kreatív folyamatait leírja. Shakespeare
szonettjeiben is gyakori ez a kép, és Eliot elképzelése a hagyományról és az egyéni
tehetségről szintén ebben a növénytermesztési gyakorlatban talált analógiát.” 87 Ez a
metafora azonban magában hordoz egy fontos résztvevőt, akiről érdekes módon nem esik
szó az adaptáció-elméletekben, pedig alapvető fontosságú: a kertész alakja rejtetten benne
van ebben a metaforarendszerben, akinek aktív részvétele, szakértelme, hozzáértése kell
ahhoz, hogy a régi tőbe valóban új növényt oltson. Természetesen ez az aktív szakember az
adaptációk esetében csak az adaptáló szerző lehet, akit ezek szerint valóban, még
metaforák szintjén sem lehet kizárni a diskurzusból, amennyiben az adaptáció létrejötte és
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kialakulása a vizsgálat tárgya. Ugyanígy működik a Reuss Gabriella által mozgósított
húsipari metafora-rendszer, amelynek kiindulópontja a „színhús” és az adaptációk és egyéb
feldolgozások pedig a különféle húsipari termékek. „Vajon jogos volna-e szemére vetni a
darált, fűszeres pástétomnak, hogy íze a színhúsra csak nyomokban emlékeztet?” 88 – teszi
fel a kérdést Reuss Gabriella Christopher Spencer restaurációs adaptáció-fogalmát
boncolgatva. Ebben a húsipari metaforarendszerben is ott rejtőzik az aktív és hozzáértő
mesterember, aki darabolja, darálja, ízesíti, keveri a különféle húsokat, és a végeredmény
valóban messze van a kiinduló színhústól, de – ha a mester jól végezte a dolgát – éppen
olyan ízletes és emészthető lesz, mint amaz. Az adaptáció-elméletekhez tehát (bár explicite
nem mondják ki) leggyakrabban olyan metaforarendszert társítanak, amelyben az eredet és
a belőle származó eredmény az aktív, hozzáértő személy akarata és tettei alapján jön létre.
Ezt a rejtett ágenst kizáró, az intertextuális elméleteken alapuló, a szerzői intenciót
mellőző adaptáció-metafora lehet viszont a családfa metafora, ahol az eredet (az apa/anya)
és a leszármazottak (fiúk/lányok) az eredet-szövegnek és az adaptációknak felelnek meg,
és itt az adaptációk alakulásában (a metafora alapján) nem egy személy intenciója, hanem
beláthatatlan és irányíthatatlan folyamatok sora fogja meghatározni, hogy milyen is lesz az
utód (a családban a genetika, szociológiai és pedagógiai faktorok, pszichológiai hatások;
szövegeknél pedig a kultúra és a kánon kibogozhatatlan történései). Ez a családfa-vonal két
aspektusból is érdekes lehet. Először is, mert a Lear király maga is egy család története, és
így a különféle generációk között feszülnek az események, másrészt mert a Shakespeare
drámájához készült adaptációk között több olyan is van (elsősorban a prequel adaptációk),
amelyek direkt rájátszanak erre a „természetes” időrendi, generációs sorrendre, és
felforgatják azt: magukat az eredet eredetévé teszik.
A családi kapcsolat párhuzama azért is plasztikus, mert egy család tagjai
mindenképpen viselik a rokonság jegyeit, vagy látványos külső jegyekkel, vagy
nehezebben megtalálható, megfejthető belső tulajdonságokkal és biológiai-genetikai
kódokkal. Az adaptációk is, ehhez hasonlóan, hol nyíltabban, hol pedig rejtettebben viselik
magukon az eredet-darab bizonyos jegyeit, hogy a befogadók számára – a teljesebb hatás
érdekében – felismerhetővé váljék az eredet és adaptáció közötti szoros kapocs, sokrétű
viszony. Ezek a jegyek, a két darabot összekötő elemek egészen egyértelműek is lehetnek,
például ilyen, ha a cím már magában is nyíltan felvállalja a kötődést. A Lear király drámaadaptációinak esetében mindig szerepel a címben a Lear szó: Lear király története, Lear
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király felesége, Mister Lear, Lear magánélete, Lear, Lear lányai, Hét Lear. Már az is
valamiféle állásfoglalást és értelmezési vonalat mutat (ahogyan ezt később részletesen,
minden darab esetében külön is megvizsgáljuk), hogy mi szerepel még a Lear név mellett/
körül a címben, szerepel-e benne a „király” szó, vagy esetleg más szereplő(k)re irányul a
figyelem. Nem ilyen egyértelmű viszont a kötődés, ha például Robert Lepage francia
kanadai szerző Elsinore, vagy Stoppard Rosencrantz és Guildenstern halott című
drámájára gondolunk. Itt egy fokkal nehezebb a befogadó dolga, mert az eredet-darab
alaposabb ismerete szükséges ahhoz, hogy megalkossa a kapcsolatot a Hamlet és az
adaptáció között. Még megfoghatatlanabb az adaptáció és az eredet-darab közti kapcsolat,
ha egyáltalán nem történik utalás a címben az eredet-darabra, például Djanet Sears Harlem
Duet című Othello-prequel adaptációja esetében. Margaret Jane Kidnie úgy fogalmaz,
hogy ez utóbbi darabok már a címválasztással bejelentik függetlenségüket Shakespeare
művétől, 89 ám ez a függetlenség természetesen csak a cím dekódolásáig és a darab további
kapcsolódási pontjainak felfedezéséig tart.
Ilyen kapcsolódási pont szinte minden esetben a karakterek importálása az eredetdarabból az adaptációba: egy átlagos befogadó, ha Othello nevét olvassa egy műben,
azonnal megteremti a kapcsolatot Shakespeare-rel és műveivel, csakúgy, mint bármely más
markáns Shakespeare-alak, különösen a „négy nagy tragédia” címszereplői esetében. Lear,
Hamlet, Macbeth, Othello és a körülöttük mozgó kulcsszereplők (és különösen a nőalakok
[!], pl. Cordelia, Goneril és Regan, Gertrude, Lady Macbeth, Desdemona stb.)
elválaszthatatlanok a Shakespeare-művektől, és emiatt nagyon hatékonyan alkalmazhatók,
hogy megteremtsék, illetve nyilvánvalóvá tegyék a kapcsolatot az eredet-darab és az
adaptáció között. Ahogyan Linda Hutcheon fogalmaz, a karakterek kulcsfontosságúak a
narratív- és előadásszövegek retorikai és esztétikai hatását illetően, mert lekötik a
befogadók képzeletét a felismerés, az eredet-szöveg iránti hűség és ragaszkodás által, 90
tehát talán a legmegfelelőbbek arra, hogy a befogadó számára a legkevesebb bökkenővel
létrehozzák az adaptáció és az eredet-szöveg közötti kapcsolatot, amelynek ugyanúgy része
az azonosságok felismerésének öröme, mint a különbségek feldolgozásának munkája.
Tehát ha egy karakter felismerhető az adaptációban, ez a befogadó számára „megnyugtató”
viszonyítási pont, mintegy stabil és biztos híd az eredet és az adaptáció között. A karakter
neve és szerepköre persze nem feltétlenül esik egybe, ami a megnyugtató pozícióból
azonnal a provokatív, zaklató természetű adaptációt alkot. A Lear király esetében
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karakterhidak szempontjából például „megnyugtató” adaptáció Tate, Bottomley, a
Women’s Theatre Group és Barker darabja is, hiszen a karakterek többé-kevésbé
összeegyeztethetőek az eredet-darabban szereplőkkel, és „becsatlakoztathatóak” az eredetdarabba, még akkor is, ha néhol radikálisan átalakítják a személyiségüket. Zaklató és
provokatív azonban Bondé, aki Leart ugyan királyként ábrázolja, és neve is ugyanaz marad
(a királyi cím nélkül), ám a lányokkal érdekes játékot űz. A két idősebb lány szerepköre,
pozíciója felismerhető marad: Lear lányai, akik elveszik apjuktól a trónt; nevük azonban
Bodice és Fontanelle lesz. A harmadik lány, Cordelia viszont megtartja a nevét, de a
szerepköre és pozíciója teljesen megváltozik: nem Lear lánya, és nem a szeretet
megtestesítője. Ezen a szálon azután megint érdekes és termékeny elemzések indulhatnak
el, ahogyan az a későbbiekben látható is lesz. A tragédiák esetében érdekes egyébként,
hogy a mellékszereplők milyen nagy hangsúlyt kapnak az adaptációkban: ez már
önmagában is megfogalmaz egyfajta „negatív” kritikát, hiányélményt az eredet-darabokkal
kapcsolatban, amelyekben a főszereplők (és különösen is igaz ez Lear király alakjára)
sokkal dominánsabbak és erőteljesebbek, s ez a körülöttük levő szereplőket természetesen
gyengíti. Ám míg a Hamlet adaptációi között a Gertrude (The Cry) vagy a Rosencrantz és
Guildenstern halott esetében valóban más szereplő lesz a középpontja az adaptációnak (és
ez a címben is tükröződik), addig a Lear király esetében annyira erőteljes Lear alakja, hogy
érdekes módon az adaptációk sem képesek elengedni központi státuszát, – még a Lear
lányai illetve Lear király felesége esetében sem (és még a címből sem).
A karakterhidakon kívül számos kötődési lehetőséggel élhetnek még az adaptációk,
s ezek között természetesen maga a történetszál a legfontosabb. Ha a karakterek neve
egyáltalán nem egyezik az eredet-darab szereplőinek nevével, tehát a karakterhíd teljesen
hiányzik, akkor is létrehozható hatásos és hatékony adaptáció, amennyiben a
kulcsjelenetek, a felismerhető, a történetet fémjelző részletek megjelennek az
adaptációban. Ha két ellenséges család gyermekei szerelmesek lesznek egymásba, és a fiú
a lány erkélye (ablaka, a tűzlétra stb.) alatt szerelmet vall, akkor a Romeo és Júlia nehezen
lesz kizárható az értelmezésből (West Side Story); vagy ha egy fekete/kívülálló férfi egy
fehér/hazai nőnek udvarol, és egy barátja féltékenységre izzítja a férfit az ártatlan nő iránt,
majd a féltékenység gyilkosságba torkollik, akkor természetes, hogy az Othello valamiféle
adaptációjával van dolgunk (Omkara, az indiai Othello-film; vagy az O című amerikaigimnazista Othello-mozi). Ugyanígy, ha egy apa a lányai szeretetét méricskéli, és a
legkisebbet kitagadja, a nagyobbakkal pedig később végzetesen összevész, mindenét
elveszíti, és végül mégis a legkisebb lánya bizonyul a leghűségesebbnek hozzá, akkor
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egyértelmű, hogy a Lear király a forrás (mint a Mister Lear vagy Jane Smiley regénye, a
Thousand Acres esetében). Ezekben az esetekben a tartalom (plot), a történet (story), a
kulcsjelenetek megvalósítása lesz a közös nevező. A „történetközpontú” adaptációk
működéséhez Hutcheon szerint a különböző jelrendszerekben (szöveg, film, kép, színház)
bizonyos „ekvivalenciák” szükségesek a történet különféle elemeit illetően. Ezek az
elemek lehetnek témák, események, világkép, motivációk, nézőpontok, következmények,
kontextusok, szimbólumok, képek és természetesen a fönt részletezett karakterek is. Akár
egy ezek közül, vagy ezek kombinációja is létre hozhat hatásos és hatékony adaptációt, s a
különböző elemek külön is vizsgálhatók az adaptáló, illetve a kritikusok számára. 91 Bár
Linda Hutcheon szinte kizárólag filmes és zenei (opera, musical, szimfónia…) példákat
hoz, hogy illusztrálja a téziseit, ezek többsége természetesen alkalmazható a
drámaadaptációkra is.
A történet része vagy egésze is alkothat adaptációt, s ezek gyakran komoly
változtatásokon esnek át az adaptációs folyamat során. A leggyakoribb változtatások a
történetvezetés (plot) rendjét, a történet sodrásának sebességét érintik, az idő beszűkülhet
vagy kitágulhat. Az adaptált történet fókuszpontjának megváltoztatása szintén jelentős
különbségeket eredményezhet, hiszen (ahogyan már a karakterhidak esetében érintettük)
nem mindegy, hogy melyik szereplő áll a fókuszban, nem mindegy, hogy kinek a
nézőpontját tükrözi az adaptáció. Marginális vagy akár színpadon meg sem jelenő
karakterek nézőpontja gyakran ihletője lehet az adaptáló szerzőknek, ez történik a legtöbb
olyan (nem feltétlenül, de leggyakrabban feminista) alkotás esetében is, amelyek a
nőalakok nézőpontjából közelítenek az eredet-darabokhoz. Például Bottomley két darabja
is ilyen, a Lear király felesége és az azt megelőző, Lady Macbeth alakjába bonyolódó
Gruach című dráma is, illetve természetesen a feminista koprodukció, a Lear lányai, de
ilyen marginális karaktert középpontba állító darab a már említett Rosencrantz és
Guildenstern halott Tom Stoppard tollából, és a Gertrude Howard Barkertől.
Az

eredet-drámához

való

kötődés

és

e

kötődés,

kapcsolat

felfedezése

szempontjából a legérdekesebbek talán azok az adaptációk, melyek az eredet-darabban
felfedezett hiányosságra, „hibára,” következetlenségre vagy bizonytalanságra épülnek.
Ezekben az esetekben mintegy a sorok között „olvas” az adaptáló szerző, és az adaptáció
megpróbálja kitölteni az üres tereket, kiegészítéseket, új tartalmakat ajánlva föl az eredetdráma számára. Paradox módon ilyenkor az üres tér, a hiány a kapcsolóelem, a kötődést
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biztosító szál, és amennyiben több drámaadaptáció készült egy műhöz, az lesz az egyik
legizgalmasabb vizsgálati út, hogy az űröket és réseket hogyan, mivel „tömik be” az új
szövegek. Ilyen hiány, betömésre váró rés Shakespeare drámáiban igen sok van, a Lear
király pedig különösen bővelkedik bennük, amit a belőle született adaptációk – amint látni
fogjuk – ki is használnak.
Az adaptációknak tehát lényegük szerint szándékosan kötődési, kapcsolódási
pontokat kell fenntartaniuk az eredetükkel, és ilyen módon nem lehetséges teljes
önállóságuk, leválásuk az eredetükről: „Ezeket a műveket állandóan kísértik az adaptált
szövegek. [...] Amennyiben ismerjük a megelőző szöveget, akkor mindig érezni fogjuk a
jelenlétét, ahogyan az éppen tapasztalt adaptációra árnyékot vet” 92 – fogalmaz Linda
Hutcheon. Ám talán érdekesebb kérdés, hogy az adaptáció képes-e ugyanígy állandóan
kísérni, árnyékot vetni az eredetére? Megfordítható-e Linda Hutcheon mondata, és
kijelenthető-e, hogy „amennyiben ismerjük” az adaptációt is, akkor az kísérni és
„árnyékolni” – vagy inkább: árnyalni – fogja az eredet-drámát? Személyes tapasztalatom
szerint, mely során többnyire mint „ismerő közönség” közelítettem a darabokhoz, éppen az
a legizgalmasabb része az adaptáció-kutatásnak, hogy nem csak az adaptációkra hat az
eredet, hanem nagyon erőteljes a visszahatás is: az eredet-darab sem tud megszabadulni az
adaptációitól. Tehát azok a hasonlatok, amelyek az adaptációkat vámpírként (életerőt
elszívó lények, akik áldozatuk élete árán táplálkoznak) vagy parazitaként (a gazdatest
erejét felemésztve táplálkozó/élő organizmusok) emlegetik, semmiképpen nem helytállóak.
Az adaptációk nem szívják el forrásuk életerejét, hanem ellenkezőleg: inkább életben
tartják a „gazdatestként” funkcionáló művet, azáltal, hogy utóéletet, új értelmezési
lehetőségeket biztosítanak számára. Tehát az eredet-mű is nyer azon, ha adaptációk
„élősködnek” rajta, hiszen, mint láttuk, az eredet-mű is éppúgy „élősködik” az adaptáció
friss újszerűségén. A „gazdatest” semmiképpen nem károsul, sorvad vagy gyengül az
adaptációk kapcsolódásakor: mindkét fél nyer a viszonyon. Parazitizmus helyett sokkal
inkább szimbiotikus kapcsolatról kell beszélni, ahogyan azt Fejérvári Boldizsár is teszi a
Rosencrantz és Guildenstern halott és a Hamlet kapcsán: „Ha azt mondjuk, hogy a
Rosencrantz és Guildenstern halott egy Hamleten élősködő parazita, akkor azt is
mondhatnánk, hogy Shakespeare darabja [...] élősködik az Ur-Hamleten, vagy Saxo
Amlodi című művén, vagy Belleforest Saxo elbeszélésére épülő narratíváján – azaz elődök
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„[Adaptations] are haunted at all times by their adapted texts. If we know that prior text, we always feel its
presence shadowing the one we are experiencing directly.” Hutcheon: 6.
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egész során. [...] [Gy]ümölcsözőbb volna a szimbiózis hasonlatával élni egy ilyen mindenki
számára előnyökkel járó kapcsolat esetén.” 93
A drámaadaptációk tehát önállóak (külön életet élnek, saját helyük és szerepük van
a kánonban, tovább adaptálhatók stb.), de nem függetlenek az adaptált szövegtől. Az
adaptációkat a függés és szabadság alapvető ellentéte határozza meg, és némileg paradox
módon mindkét véglet lételemük, mintegy a definíciójuk része. Azok az adaptációk igazán
életképesek, amelyek jól lavíroznak, és a befogadók számára megfelelő arányban és
minőségben keverik az ismeretlen újat az ismerős régivel. Van bennük elég újszerűség és
izgalmas fordulat ahhoz, hogy a befogadók „új” műként értékeljék, és van bennük elég
olyan elem (akár karakter, akár a történet vagy egyes jelenetek szintjén) amelyikkel a
befogadó számára biztonsággal köthető az eredet-darabhoz. S ha egy adaptáció sikeres, az
újabb évtizedekre biztosítja saját helyét – és eredet-szövegének helyét is – a kánonban.
Hogy egy másik, könnyedén alkalmazható hasonlattal éljünk, az adaptációk az
irodalomban is hasonlóképpen működnek, mint az élővilágban. Az adaptáció az
irodalomban is alkalmazkodás az élettérhez, a folyamatosan változó életfeltételekhez, és
amelyik „egyed” tulajdonságai előnyösebbek, az a „génállománya” továbbadása révén
nagyobb valószínűséggel marad életben, csakúgy, mint az evolúcióban a rátermettebb
egyedek a folyamatos adaptáció esetében. Ahogyan Richard Dawkins fogalmaz, 94
bizonyos történeteknek egyértelműen „nagyobb stabilitásuk és erősebb jelenlétük van a
kulturális környezetben, mint másoknak”, és mint a gének, a történetek is alkalmazkodnak
az új környezethez egyfajta mutáció közreműködésével, mégpedig „utódaikban” – az
adaptációkban. A legjobban sikerült adaptációk pedig fennmaradnak (a kánonban, a
köztudatban), és tovább „szaporodnak,” új műveket generálnak: „nem csak, hogy túlélnek,
virágoznak is.” 95
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„If we say that Rosencrantz and Guildenstern are parasites feeding off Hamlet, we might at once go on and
claim that Shakespeare’s play is, in turn, a parasite feeding off an Ur-Hamlet, or Saxo’s Amlodi, or
Belleforest’s narrative based on Saxo’s account. […] [it would be] more fruitful to use the figure of symbiosis
for a relationship so advantageous to all parties […].” Fejérvári Boldizsár: Rosencrantz and Guildenstern
Meet Edward II. A Study in Intertextuality. In: The AnaChronisT, 2003: 185-186.
94
Az önző gén című könyvből idézi a „kulturális evolúció” kapcsán Hutcheon: 31-32.
95
„The fittest do more than survive; they flourish.” Hutcheon: 32.
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A föntiek alapján azokra az drámaadaptáció-típusokra, amelyeket a disszertáció bemutat,
vizsgál, a következő kitételek mentén körvonalazódó adaptációdefiníció alkalmazható:
• Az adaptációk minden esetben két (vagy több) szöveg szándékos, kiterjedt, tudatos
intertextuális kapcsolatának megtestesítői.
• Az darabok lényegi tulajdonsága, hogy adaptációként felismerhetők legyenek;
ennek záloga egyrészt az, hogy az adaptáció mozgósít az eredet-szövegből
származó, a befogadók számára ismerős elemeket (karakter, cselekmény, motívum,
jelenet stb.), és ugyanakkor kreatív, újszerű tartalommal/formában teszi ezt.
• Az adaptációk nem lineáris (az eredet-szövegtől az adaptáció felé működő),
hűségkritikai alapokon nyugvó vizsgálatot igényelnek, hanem hangsúlyozottan
többirányú, szerteágazó hatásmechanizmusok mentén érdemes közelíteni feléjük.
• Az adaptációk az eredet-szöveggel és más adaptációkkal is folytonos, megújuló,
oda-vissza ható kapcsolatban állnak.
• Az adaptáció egyszerre megidézi, tehát megerősíti, megtámogatja az eredet-darabot,
másrészt viszont

ezzel együtt lehetősége van a kritikai eltávolodásra,

elkülönböződésre is.
• Az adaptáció szinte minden esetben egy kanonikus szerző ismert művét alkalmazva
lehet hatékony. Ilyenkor lehet ugyanis számítani arra, hogy a befogadók képesek
felismerni a kapcsolódási és elkülönböződési pontokat, amelyek mentén aktivizálni
tudják az adaptációkat, és valóban adaptációként képesek értelmezni őket.
• Az adaptációk értelmezésekor a változtatás tudatos és szándékos volta miatt a
szerző mint tényező „újjászületésével” kell számolni, mivel adaptációk esetében az
adaptáló szerző hozzáállása, viszonyulása a kanonikus, sokszor ikonikus eredetszerzőhöz elkerülhetetlen. Ez a viszonyulás, hasonlóan az adaptáció szövegéhez,
amely egyszerre megidéz és kritikát is megfogalmaz, egyszerre lesz megidéző/
együttműködő és ellenálló/kritikus az eredet-szerző alakját, státuszát, munkáját
illetően. Ez a kettős viszonyulás nem függ a kortól, amelyben a szerzők alkottak,
hanem minden adaptációra alkalmazható. (Lásd még: Lynne Bradley téziseivel
szemben a dolgozat ide vonatkozó részeit, 57. old.)
• Adaptációk esetében szerzői intenció szinte minden esetben (és sokszor a szöveg
részeként közölt, megjelent) előszó, ajánlás, mottó, nyilatkozat formájában tetten
érhető. Lehetséges ennek kizárása a vizsgálatból, de általában termékeny és
izgalmas értelmezői utakat nyit meg.
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• Adaptációként definiálni egy darabot a szerző kijelentett adaptációs szándéka
alapján, illetve egy befogadói közösség értelmezési stratégiáinak eredményeként is
lehetséges. Ideális esetben mind a szerzői elismerés (acknowledgement), mind
pedig a befogadói felismerés (recognition) működteti az adaptációkat.
• Az adaptációk önállóak, saját helyük és szerepük van a kánonban, de nem
függetlenek az eredet-szövegtől. Az adaptációkat a függés és szabadság alapvető
ellentéte határozza meg, és némileg paradox módon mindkét véglet lételemük,
mintegy a definíciójuk része.
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FOLYAMATÁBAN

Shakespeare művei a kezdetektől egyszerre termékei és forrásai is egy irodalmi alkotási
folyamatnak: szinte minden műve más műveken alapszik, és minden műve kiapadhatatlan
forrása más, új műveknek. Ami változott az évszázadok során, mégpedig elsősorban az írói
funkció és Shakespeare nemzeti költőikonná emelkedése miatt, az az irodalmi szövegek
(különösen Shakespeare szövegeinek) felhasználási módja. Ahogyan az előzőekben volt
már róla szó, a reneszánsz drámaírók minden korlátozás nélkül használták a múltbeli
szerzők és saját kortársaik műveit is, szerzői jog nem zavarta az alkotást, morális
skrupulusok nem kínozták őket, bevett gyakorlat volt, hogy ami megtetszett vagy amire
szükségük volt, átemelték saját műveikbe.
Shakespeare művei azonban mára gyakorlatilag „összenőttek” a nevével, a nemzeti
költőóriást mintegy rátelepítették a századok irodalomtörténeti és kritikai értelmezései a
történetekre, amelyeket maga is átvett valahonnan. Romeo és Júlia, Hamlet vagy Lear
király és lányainak történetét már automatikusan Shakespeare nevéhez kötjük, még ha
tudjuk is, hogy maga is számtalan eredetet, tudatos és tudattalan idézetet használt fel
hozzájuk. Az időbeli elsőbbségnek ebben az esetben nem lesz jelentősége: pusztán időbeli
elsőbbsége miatt ugyanis nem Arthur Brooke The Tragicall Historye of Romeus and Iuliet
(1562) című költeményére, és nem is Matteo Bandello 1554-ben lejegyzett történetére,
hanem Shakespeare Romeo és Júlia című drámájára gondolunk a híres szerelmesek
kapcsán. Az is kevéssé valószínű, hogy Saxo Grammaticus Gesta Danorum című történeti
munkájával, és annak Amleth nevű ifjú dán trónörökös szereplőjével sokan azonosítanák
Hamlet dán királyfit, akit szintén Shakespeare „sajátjaként” tartunk számon. És ugyanígy,
Lear király kapcsán is Shakespeare az első szerző, aki „ránőtt” a történetre, és mintegy
„birtokba vette” azt (valódi „appropriation,” kisajátítás ez lehetne az irodalomban!), és
ezért a Lear név ugyanúgy Shakespeare Lear királyát emeli a diskurzusba, mint a többi
jellegzetes „shakespeare-i” alak.
A Lear király tehát maga is számos eredetből táplálkozik. Holinshed és Geoffrey of
Monmouth krónikái, a Mirror for Magistrates, Spensertől A tündérkirálynő vagy Sidney
Árkádiája csak a legismertebbek ezek közül, de számos bibliai párhuzam is eredetként
feltételezhető (Jób könyve, a Tízparancsolat stb.) és persze a népmesei motívum is
egyértelműen felfedezhető. 96 Persze nem lehet egyértelműen kimutatni, hogy Shakespeare
96

Az összefoglalás alapjául szolgált: Bollough, Geoffrey: Narrative and Dramatic Sources of Shakespeare.
Volume VII. Routledge, Kegan Paul, London, 1973: 269-420. A népmesei hatásokról bővebben lásd: Kiss,
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melyeket használta tudatosan, van azonban egy olyan eredet-szövege, amelyet nem lehet
figyelmen kívül hagyni, és ez a Shakespeare darab drámai elődje, a True Chronicle
Historie of King Leir (Leir király igaz története). Ez az egyetlen drámai szöveg, amely
talán a Lear király forrásaként szolgált. Richard Knowles részletesen is kimutatja, hogy a
két szöveg több mint száz lényeges ponton köthető egymáshoz. 97 Ezt a ma már
egyértelműen bizonyítottnak tűnő álláspontot azonban különféle elméletek előzték meg:
Shakespeare ismerte, de nem befolyásolta őt a Leir; kicsit befolyásolta; nagyon is
befolyásolta, nem csak a Lear, hanem más darabok esetén is; olvasta egy korai kiadását;
nem olvasta, csak látta; csak a kéziratot olvasta; csak az 1605-ös kiadást olvasta; játszott is
benne vagy a Király, vagy a Királynő Embereinek társulatában a kiadás dátuma előtt –
ilyen és ehhez hasonló vélemények sora jelent meg a két darab és Shakespeare kapcsolatán
tűnődve. 98 Richard Knowles részletes szövegelemzés alapján jut arra a megállapításra,
hogy a hasonlóságok nem lehetnek a véletlen művei, illetve hogy Shakespeare egészen
biztosan ismerte és használta a darabot. Szerinte a szövegek között szerves és kiterjedt
kapcsolat áll fenn, azaz, hogy a mai adaptációkutatás gondolatmenetét kövessük:
Shakespeare ebben az esetben talán valóban „szabályos” adaptációt készített.
Ami bizonyos, hogy a Leir király a Stationers’ Register-ben megjelent 1594. májusi
dátummal, de úgy tűnik, nem adták ki egészen 1605-ig. Akkor ezen a címen jelent meg:
The true Chronical History of King Leir and his three daughters, Gonorill, Ragan and
Cordella, és a címlapon szerepelt: „ahogyan számos különféle alkalommal játszották az
utóbbi időben (as hath been diverse and sundry times lately acted)” kitétel. Ez sokakat arra
engedett következtetni, hogy az 1605-ös kiadással esetleg éppen Shakespeare akkortájt
sikerrel játszott, hasonló darabjából akartak a kiadók hasznot húzni – ebben az esetben
Shakespeare Lear királya 1605 előtt készült volna. Olyan vélemény is felmerült, hogy
mivel csupán a két mű közötti egyértelmű kapcsolat mutatható ki, az időrendiség nem
feltétlenül, az is lehetséges, hogy a Leir király szerzője használta Shakespeare szövegét, és
nem fordítva. 99 Valószínűbb azonban, hogy Shakespeare használta forrásául a Leirt, amit a
Zsuzsanna: „Mit írt Shakespeare a Lear királyban? A tragédia ’eredeti’ és egyetemes témája.” In: Szabadpart
online, 2004.
http://www.kodolanyi.hu/szabadpart/14/14_muv_kiss_zs.html
Bibliai párhuzamokról és forrásokról lásd: Bloom, Harold: Shakespeare – The Invention of the Human.
Fourth Estate, London, 1999: 477. és Marx, Stephen: Shakespeare and the Bible. Oxford University Press,
Oxford, New York: 2000. 59-79.
97
V. ö. Richard Knowles: „How Shakespeare knew King Leir.” In: Peter Holland (szerk.): King Lear and its
Afterlife. Shakespeare Survey 55. CUP, Cambridge, 2002: 12-35.
98
V. ö. Knowles: 13.
99
V. ö. Stanley Wells (ed.): Introduction. In: The History of King Lear. Oxford University Press, Oxford,
2000: 9–14. és 25.
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jelek szerint már 1794-től játszottak, és birtokában volt a Leir nyomtatott verziója is (tehát
a Lear király 1605 májusa után keletkezhetett). 100
Általánosságban elmondható, hogy a Leir a krónikákból ismert történetnek egy
keresztény (de mindenesetre igazságos, oltalmazó isten közreműködésével megerősített)
olvasata, és nem tragédia a szó szoros értelmében, hiszen Leir és Cordella életben
maradnak – ahogyan a krónikában is. A végkicsengése inkább Tate drámájához
hasonlítható, hiszen a rosszak bűnhődnek, a jók (sok szenvedés után) elnyerik méltó
jutalmukat, és a kibékülés feletti öröm, valamint a királyságban helyreállt rend és béke
optimista atmoszférája lengi át az utolsó jeleneteket. Karakterek közül csak a királyi család
tagjainak neve közel azonos, de további karakter-párhuzamokat is lehet vonni: Perillus
alakja Kenttel rokon, Skalliger és a Hírnök alakjából pedig Edmund gazember figurája
alkotható meg. A karakterek kevésbé összetettek és árnyaltak, mint azt a shakespeare-i
drámában „megszoktuk,” alapvetően a sematikus, típus-jellegű karakterek a jellemzőek. A
kolerikus király, az angyali Cordella, a gonosztevő Skalliger mind a kor színműveinek
jellegzetes, tipikus figurái, amelyeket szinte kizárólag (Shakespeare drámai hőseivel
ellentétben) egy karakterjegy határoz meg, és semmiféle árnyalás vagy kétértelműség nem
bonyolítja a személyiségüket. Nem tartalmazza a Leir király a Gloucester-szálat sem, tehát
maga a drámaszerkezet és a cselekmény is kevésbé komplex. A szeretet-teszt jelenete, a
nővérek közti levelezgetés lefolyása és a vihar jelenet viszont valóban Shakespeare
forrásaiként szolgálhattak, noha itt is megfigyelhető, mennyivel egyszerűbbek, kevésbé
enigmatikusak a történések. A viharjelenet például egyszerűen „lefordítható” egy
igazságos isten haragjává, a természetfölötti megnyilvánulásává, amely védi a jókat és
helyes irányba tereli a rosszakat. Az égzengés Perillus és Leir védekező érvelését
támogatja meg – és védi meg így a gyilkostól, akit Ragan és Gonorill bérel fel ellenük.
Érdekes azonban, hogy a később számtalan adaptációt ihlető hiányosságok és
következetlenségek a Leir királyban már a nyitó monológban tisztázódnak. Leir a
nyitómonológjában nemcsak, hogy kifejti, milyen nagyszerű királynéja volt, de azt is
elpanaszolja, hogy milyen nehéz lánygyermekeket asszony nélkül fölnevelni, kiházasítani.
Beavatja a hallgatóságát, mennyire hiányzik a lányoknak az anya, akitől „az erkölcsös élet
tökéletes mintáját” 101 kapták, és hogy az apa – bármennyire szereti is a lányait – csak a
fiúkhoz érthetne igazán. Megtudjuk tehát, hogy a királynéhoz milyen viszony fűzte Leirt és
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V. ö. R. A. Foakes (ed.): General Introduction. In: King Lear. Arden, London, 1997, 2002: 90.
„A perfect pattern of a virtuous life” The true Chronical History of King Leir and his three daughters,
Gonorill, Ragan and Cordella. I. felvonás, 1. jelenet, 12. sor.
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a lányokat, és Leir kimondja, hogy „hiányzik egy fiú, hogy örökölje a koronát.” 102 Ezzel
sok pszichologizáló olvasatot lehetetlenné tesz, hiszen a királyné és a „hiányzó fiú utód”
körötti csendet nem valósítja meg a Leir király, ezek Shakespeare sajátjai lesznek, s ezt
aknázzák majd ki sikeresen az adaptációk, amelyek tehát a Leir királyhoz nem nyúlnak
vissza.
A Lear király valamennyi forrásáról azt is tudni kell, beleértve az akkor aktuális
Annesley-esetet 103 is, hogy mind Cordelia és az apja győzelmével zárulnak: a krónikák, a
Leir király, és a történelemből ismert valós események is elkerülik a tragédiát. Shakespeare
viszont minden erejét latba vetve (egy olyan drámai szituációból, ami egyébként a kedvező
végkifejlet felé tart) az egész addig ismert hagyománnyal szemben kiirtja a királyi
családot, és az egyik legnehezebben emészthető tragédiáját alkotja meg. Valamennyi
adaptáció (Tate-ét kivéve, aki – ahogy később részletesen is lesz erről szó – több okból
visszatér a boldog végkifejlethez, mintegy antitéziseként a Shakespeare-darabnak) ezt a
tragikus végkifejletet veszi alapul, ehhez csatlakozik. Ezen a ponton is tetten érhető tehát a
markáns különbség, amely arról árulkodik, hogy az adaptációk (szerzői) nagyon is
tudatosan utalnak a Shakespeare-szövegre, és nem egyszerűen a Lear-történetet veszik
alapul.
Arra a „bizonyos” Shakespeare-szövegre utalni azonban mégsem ilyen egyszerű,
ugyanis nem egy szöveg létezik. Az egyik szöveg a kvartó 1608-ból „M. William Shakspeare: his true chronicle historie of the life and death of King Lear and his three
daughters” címlappal (sőt, később még két kvartóról tudunk 1619-ben és 1655-ben), a
másik az úgynevezett „fólió” verzió, amely Heminges és Condell 1623-as gyűjteményében
jelent meg az egyszerűbb The Tragedie of King Lear címmel. A kvartó nagyjából 285 sort
tartalmaz, amely a fólióban nem azonosítható, és a fólió további nagyjából 120 sort, amely
a kvartóban nem szerepel. Olyan markáns és sokat vitatott részek is tartoznak ide, mint
például a Bolond jóslata (fólió, 3. 2. 76-96); vagy a képzelt bírósági tárgyalás jelenete
(kvartó, 3. 6. 17-55.). Ám még nagyobb terjedelemben közel azonos a két darab, úgyhogy
a legelterjedtebb gyakorlat talán még ma is az, hogy egy közös kiadásban jelölik, mely
részek vannak a fólióból, melyek a kvartóból, de ez számos nehézséget szül.
Abban a helyzetben ugyanis, amikor nem hozzáadásban vagy hiányban realizálódik
a különbség, hanem szóhasználatban, kifejezésben, központozásban, a szerkesztőknek
102

„A son we want for to succeed our crown” I. felvonás, 1. jelenet, 19. sor.
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nehéz döntést kell hozniuk, hogy melyik verzió kerüljön a főszövegbe. Ennek tipikus
példája a kulcsfontosságú „What shall Cordelia speak?” (Mit mondjon Cordelia?) vagy
„What shall Cordelia do?” (Mit tegyen Cordelia?) kérdéspár, 104 amelyek közül a fólió az
első, míg a kvartó a második verziót használja, a mai kiadóknak pedig dönteniük kell,
melyik legyen a hangsúlyosabb. Számos (több mint 850) ilyen szó/kifejezés-variáns fordul
elő a két változatban, és a kérdés, hogy melyik az „igazi” Lear király, melyiket írta
Shakespeare, illetve hogy mi a viszony a két szövegvariáns között, kritikusok sokaságát
foglalkoztatta egészen a kezdetektől, az első szerkesztett kiadástól napjainkig, és a
válaszkísérletek több szempontból is fontosak az adaptációkutatás számára.
Alexander Pope a kvartókat a Fólió első vázlatos verziójának tartotta, míg Lewis
Theobald meggyőződése szerint a különbségek az egyes szövegek között másolók és
nyomdászok hibáinak sokaságából tevődtek össze, akik maguk is hibás, gyorsírással
rögzített vagy hallás alapján lejegyzett verziókból dolgoztak. Ehhez az elmélethez
csatlakozik később például R. A. Foakes is, aki úgy véli, a második kvartót az első, hibásan
nyomott kvartó javított változatának szánták, de ez még további hibákat generált.
Mindenesetre Foakes a második kvartót így is a fólió fontos forrásaként jelöli meg. 105 Peter
Blayney a második kvartó mediátori szerepét hangsúlyozta a fólió létrejöttében, és ezzel a
kvartó(k) elsőbbségét (és fontosságát) hangsúlyozta. A legmeghatározóbb vélemények a
huszadik század végén talán azok voltak (ide tartozik Michael Warren, Stephen Urkowitz
és Gary Taylor nézete is), amelyek szerint a fólió lényeges, művészi (dramaturgiai és
irodalmi) céllal átgondolt változtatásokat tartalmaz, és azt vagy maga Shakespeare, vagy
valamelyik író/színésztársa vitte volna végbe. Az előbbi megoldási lehetőség, azaz, hogy
Shakespeare maga változtatott, az adaptációkutatás szempontjából azért izgalmas, mert
felmerül a kérdés, Shakespeare tevékenysége lehet-e adaptáció, adaptálhatta-e saját műveit,
és általában: adaptálhatja-e egy szerző a saját művét a disszertáció keretei között definiált
adaptáció értelemben. Lynne Bradley is felteszi ezt a kérdést, 106 és végül arra jut – és
hasonlókra jutottam én is – hogy az adaptációfogalomhoz valamiképpen hozzátartozik,
hogy egy másik szerző munkája az eredet-szöveg, amiből az adaptáció szerzője dolgozik.
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John Kerrigan is megteszi ugyanezt a fontos kitételt, amikor a “Revision, Adaptation and
the Fool in King Lear” 107 című esszéjében megállapítja, hogy a fólió Lear egy írói
átgondolás, csiszolgatás (revision) eredménye, és nem adaptáció, azaz egy másik szerző
mélyebb rétegeket is érintő átdolgozása. Szerinte az adaptáló szerzők sokkal nagyobb
szövegrészekkel és mélyebb változtatásokkal dolgoznak, míg a fólió-Lear inkább
Shakespeare saját javítási szándékát tükrözi. Hogy ez igaz-e vagy sem, nem tudjuk
eldönteni, nem ért egyet Kerrigannel Gary Taylor és még számos kutató, de Kerrigan és
Bradley véleménye mindenképpen fontos, mert támogatják a nézetet, hogy egy írónak a
saját és egy másik szerző szövegén végzett változtatásai alapvetően mások. Az előbbi
esetben nem beszélhetünk irodalmi adaptációról. Grace Ioppolo Shakespeare-t „tudatos,
következetes” átíró szerzőnek tartja a Revising Shakespeare című könyvében, aki többször
visszatért munkáihoz, és alakított rajtuk az igényeknek megfelelően 108 – de ebben az
értelemben ő sem beszél adaptációról.
A huszadik század végére minden esetre erősödni kezdett a nézet, hogy két külön
szövegként kezeljék Shakespeare Lear királyának két szövegvariánsát. Az erről szóló,
Michael Warren és Gary Taylor szerkesztésében megjelent kötet (1983, The Division of the
Kingdoms: Shakespeare’s Two Versions of King Lear) szerint a kvartó és a fólió verzió
olyan mennyiségi és minőségi eltéréseket mutat, hogy a szövegeket különálló, „független
drámai integritású” darabokként kell számon tartani. A kötet szerzői amellett érvelnek,
hogy tulajdonképpen két különálló Lear király létezik – és ezzel az összevont
(gyakorlatilag Pope kiadása óta általános gyakorlatban levő) Lear király-kiadások
létjogosultságát megkérdőjelezik.
Az Oxford kiadású The Complete Works ennek megfelelően (a darabok között
egyedülálló módon) kétszer tartalmazza a Lear királyt, egyszer „The History of King Lear:
The Quarto Text” egyszer pedig „The Tragedy of King Lear: The Folio Text” címen. Ez
persze nem véletlen, hiszen a kötet egyik szerkesztője Gary Taylor, aki a döntéssel is azt a
nézetet propagálja, hogy két teljes jogú, különböző szöveg létezik. Más, hasonlóan két
változatban létező darabokkal nem tesznek így, amit a Lear király különleges státuszával, a
körülötte zajló élénk vitával és saját kutatási eredményeikkel igazolnak. Ám az érvelés
nem igazán meggyőző, hiszen a Hamlet kvartói és fólió kiadása például több száz sornyi
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eltérést és több száz szófordulati variánst tartalmaz, amelyek szintén indokolhatnák a külön
szövegként kezelést. Ezekben az esetekben az Oxford szerkesztői a helyhiányra hivatkozva
szinte minden esetben a fóliót közlik, mert meggyőződésük szerint a kvartók többnyire
első változatok, azaz „irodalmibbak”, a fólió verziók viszont írói (Shakespeare általi?)
revízió eredményei, amelyek már színpadi alkalmazás fényében születtek, ezért
„színházibb” (more theatrical) 109 változatok. A különféle verziók összeolvasztásától
viszont óvakodnak, és elítélően nyilatkoznak: „az eljárás olyan változatot szül, amely
Shakespeare idejében soha nem létezett.” 110
R. A. Foakes, az Arden sorozatban a Lear király szerkesztője és a Bevezető
szerzője ezzel szemben hangsúlyozza, hogy a Lear királyt továbbra is egy mű két
variánsának tekinti, melyek számos ponton különböznek, és az olvasókat ösztönözni kell
arra, hogy eldöntsék, hogyan áll össze a saját szövegolvasatuk. 111 Így aztán továbbra is az
összevont közlés mellett teszi le a voksát, de a kiadás a csak a kvartóban előforduló
részeket q, a csak a fólióban szereplő sorokat f betűvel jelöli a főszövegben, a
szövegvariánsokat pedig lábjegyzetben közli.
Tiffany Stern szerint – és jómagam is ezen az állásponton vagyok – a kvartók és
fóliók csupán a szövegek képlékeny életének egy-egy fix pontját nyújtják, Shakespeare
pedig művei tanúsága alapján minden bizonnyal olyan szerző volt, akinek az átalakítás
nem esett nehezére, és akár a karakterek vagy a történet vezérfonalának megváltoztatása
árán is képes lehetett akár többször, több célnak megfelelően időről időre újragondolni
drámáit. 112 Ezek a szövegállapotok a mai olvasó számára is kihívást jelentenek, lehetőséget
adnak arra (és különösen a jegyzetelt összevont kiadások), hogy döntéseket hozzon, és e
döntések mentén értelmezések sokaságát alkossa meg. Hogy valóban Shakespeare
változtatott-e a szövegeken, és pontosan mely drámák esetében, azt ma nem lehet
bizonyítani, és talán nem is igazán lényeges. Az azonban mindenképpen fontos, hogy
tudatában legyünk annak, hogy a dráma szövege (és a Lear királyé különösen) – bár
stabilabb és vizsgálhatóbb kiindulási pont, mint egy előadás – nem fix, állandó és
változatlan entitás. Így aztán a különféle adaptációk vizsgálatakor is ügyelni kell arra, hogy
amikor a Lear királyra mint eredetre hivatkozunk, erre a mozgékony és leszögezhetetlen
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szövegre hivatkozunk, mert másra egészen egyszerűen nem tudunk, és mert maguk az
adaptációk is ugyanezzel a mozgékony szöveggel dolgoznak.
Az adaptációk szempontjából vizsgálva a Lear király szövegeit egyértelműen
látszik, hogy az adaptáló szerzők maguk is Shakespeare művét adaptálták, nem pedig egyes
szövegeket, a szövegvariánsokat egyikük sem tartotta említésre méltó problémának. Ennek
oka nyilván az, hogy Pope-tól kezdve a huszadik század végéig az általános gyakorlat az
összevont verzió megjelentetése volt, tehát a legtöbb olvasó (és szerző) számára ez a verzió
volt „természetes.” A kvartó és fólió különválasztására azért nem volt igény, mert a
szövegek közötti átfedés összehasonlíthatatlanul jelentősebb, mint a különbségek, s a mű
struktúrája, kimenetele, karakterei 113 nem változnak a kvartó és fólió között drasztikus
mértékben. Az adaptáló szerzők esetében legfeljebb következtethetünk, hogy melyik
szövegvariánst használták, de érdekes átgondolni, milyen változásokat hozhat egy-egy
adaptációban, ha kvartó, ha fólió, vagy ha összevont (és ez a leggyakoribb) kiadást használ
a szerző.
Tate esetében könnyű megállapítani, hogy milyen szövegek lehettek a kezében,
egyrészt mivel rengeteget vesz át szó szerint a Shakespeare-szövegből, másrészt az ő
idejében még pontosan lehet tudni, hányféle Shakespeare-Lear volt elérhető nyomtatott
formában. Tate bizonyosan nem összevont verziót használt, hiszen csak a kvartók és a
fólió négy különböző (1623, 1632, 1663 és 1685) kiadása állhatott rendelkezésére, az első
új, Nicholas Rowe által szerkesztett kiadás csak 1709-ben jelent meg (a negyedik fólió
alapján), és csak Pope szerkeszti egy szövegtestté a kétféle szövegű Leart. Szinte bizonyos
azonban, hogy Tate a kvartót is használta, számos olyan hely van, amely egyértelműen utal
erre. Az alábbiakban Tate Lear királyának részletei olvashatók (angol nyelven, hogy a
beazonosítás könnyebb legyen; a magyar jelentés itt nem lényeges). Itt Tate szinte szó
szerint átvette Shakespeare szövegét (I. felvonás 4. szín, 209-260. sor), vastaggal szedtem,
ami csak a Shakespeare-kvartóban található meg.
Lear. Are you our Daughter?
Gon. Come, Sir, let me entreat you to make use / Of your discretion… [...]
Lear: Do’s any here know me? why this is not Lear. Do’s Lear walk thus?
speak thus? where are his Eyes? [...]

A Bolond, Cordelia, Lear, a nővérek és Edmund alakjával kapcsolatban általában ma már elfogadott tény,
hogy a fólióban valamivel kiforrottabb, következetesebb karakterek szerepelnek, ám ez az adaptációkat azért
nem érinti, mert általában vagy a fólió, vagy pedig egy összevont változat alapján dolgoztak, tehát a fólió és a
kvartó alapján is.
113
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Vagy még látványosabb a következő felvonásban Gloucester néhány sora (2. szín 140.
sortól), amely szintén csak a kvartóban szerepel:
Glost. Let me beseech your Graces to forbear him, / His fault is much, and
the good King his Master / Will check him for't, but needs must take it ill /
To be thus slighted in his Messenger.
Ugyanígy a fólió is tetten érhető, gyakrabban kötőszavakban, prepozíciókban,
megszólításokban, de hosszabb szókapcsolatokban is (például Kent kalodába zárásakor egy
teljes sor Tate-nél a fólióból van. [Lear By Jupiter I swear no. Kent. By Juno I swear, I
swear I. 2.2.18-19]). Tate ezek szerint valószínűleg használta mindkét verziót, tehát nem
két különálló darabként, hanem egy mű két verziójaként tekintett a Lear-variánsokra, és –
bár ekkor ilyen még nem létezett – „összevont” szöveg alapján készítette az adaptációt. Ezt
azért is fontos kijelenteni, mert ha Tate csak a kvartót/fóliót használta volna, akkor nem
lehetne számon kérni rajta olyan „kimaradt jeleneteket” vagy stilisztikai okból kihagyott
sorokat, szavakat, részleteket, amelyek egyik vagy másik kiadásból eleve hiányoznak.
(Lásd később, Edmund természet-monológjának vizsgálatát.)
Tate darabján kívül a többi Lear-adaptáció nem tartalmaz olyan kiterjedt idézeteket,
hogy a szövegvizsgálat alapján el lehetne dönteni, milyen szövegvariánst használt az
adaptáló szerző. A huszadik századi adaptációk esetében az 1980-as évek közepéig szinte
bizonyos, hogy valamelyik összevont kiadás adta a Shakespeare-szöveget, mert csak ekkor
jelentek meg a modern kiadások, amelyek a két különálló szöveget tartalmazták (illetve
csak valamelyiket a kettő közül). A huszadik században született adaptációk azonban nem
elsősorban a szöveggel, a szövegtesttel foglalkoznak, nincsenek olyan elmélyült (és
kritikus) kapcsolatban a szöveggel, mint Tate. Sokkal inkább a shakespeare-i Lear-történet
ismerhető fel bennük, és a történet legmarkánsabb, legismertebb szövegrészletei, jelenetei
szerepelnek az eredet-darab szövegéből (akár szó szerint) az adaptációkban. A restauráció
korában magát a szöveget „alkotta meg” Tate, és változtatásait nem annyira új darab
létrehozásának értelmezték, inkább Shakespeare darabjának átirataként, jóvá-írásaként
tartották számon – ennek megfelelően Shakespeare-é helyett Tate darabja uralta a
színpadot. Ezzel szemben a későbbi (tizenkilencedik-huszadik-huszonegyedik századi,
Shakespeare-t már piedesztálon megismerő) szerzők nem „javító,” helyettesítő szándékkal
írtak, hanem az eredet-darabbal párhuzamosan értelmezendő, új műveket alkottak,
melyekben a közönség számára jól ismert elemeket kellett az újdonság izgalmával
vegyíteniük, hogy az adaptáció létrejöhessen. Ez az alapvető írói attitűdbeli különbség
választja el markánsan a korai és kései adaptációk szerzőit.
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Lynne Bradley alapvető tézise szerint az a különbség a régi és az új (huszadik
századi) adaptációk között, hogy a régi adaptációk (Tate és kortársai, valamint Garrick és a
burlesque-hagyomány alkotói) vagy együttműködő vagy (és leginkább) megtagadó
gesztussal irányultak az eredet-szövegekhez, Shakespeare műveihez. 114 Ezzel szemben
Bradley szerint a huszadik század alkotói már egy új modellel leírható „kettős gesztussal”
viszonyulnak Shakespeare-hez és műveihez, amely szerint „az adaptáció komplex kettős
gesztusa egyszerre együtt is működik Shakespeare-rel, de ugyanakkor el is utasítja a
jelenlétét; […] lehetővé teszi a drámaírók számára, hogy elismerjék tartozásukat
Shakespeare felé,” 115 ugyanakkor modern véleményeket fejeznek ki, kortárs problémákat
fogalmaznak meg Shakespeare szövegével szembeszállva, azt kritizálva.
Bár érthető és bizonyos szempontból talán igaz is Bradley tézise (különösen, ha
nem annyira az ellentmondás és együttműködés adaptációkban vizsgálható gesztusát,
hanem a nosztalgia, a Shakespeare-óriáshoz való ellentmondásos írói viszonyt vesszük
figyelembe), azt gondolom, ez a dupla gesztus szükségszerűen minden kor adaptációinál
megfigyelhető. Minden adaptáció „kettős gesztussal” nyúl az eredetéhez, ez nem a
huszadik századi adaptációk sajátja, ahogyan Lynne Bradley tézise állítja. Hiszen a
kollaboráció és az oppozíció, az együttműködés és az ellenszegülés maga az adaptációk
létrehozásának mozgató rugója. Ez a két attitűd összecseng a Julie Sanders és Linda
Hutcheon által is kiemelt adaptációs tulajdonsággal, amennyiben minden adaptációnak
tartalmaznia kell valami ismerőst, valamit az eredetéből, hogy felismerhető legyen az
eredete: azaz együtt kell működnie az eredet-szöveggel. Ugyanakkor nincs különösebb
értelme az adaptációnak, ha nem hoz valami újat, valami mást, ha nem változtat (azaz:
mond ellent) az eredetének lényeges pontokon. Lynne Bradley maga is megállapítja, hogy
Shakespeare is hasonlóképpen használta a Lear király forrásait, amikor minden józan érv
ellenében a tragikus végkifejlet mellett döntött. „Shakespeare adaptációi ellenálláson […]
alapultak, és bizonyos fokig együttműködve is alkotott a forrásaival, előképét adva ezzel a
huszadik században szokásosabb kettős gesztussal megírt adaptációknak” 116 – írja Lynne
Bradley. Nem találok okot, hogy Tate adaptációját vagy bármelyik másik darab
restaurációs vagy tizenkilencedik századi (burlesque) adaptációját ne hasonlóképpen, az
ellenállás és az együttműködés fényében lássuk. Hiszen bár Bradley szerint Tate az
114

Lynne Bradley 2008: iv.
„a complex double gesture that celebrates Shakespeare and rejects him at the same time. […] It allows us
to acknowledge our debt to Shakespeare […]” Bradley 2010: 7.
116
„While Shakespeare’s adaptation was primarily oppositional, there is the possibility that he also used his
sources collaboratively, hinting at the type of double gesture adaptations more common in the twentieth
century.” Lynne Bradley 2010: 22.
115

62

„ellenálló” adaptációk igazi példája, ez a mai szemlélő számára nem egyértelmű, hiszen
maga a tény, hogy Shakespeare szövegének jelentős része szerepel Tate adaptációjában,
illetve, hogy Tate Shakespeare dicsőségét (is) igyekezett erősíteni (lásd a részletes
elemzést később) jelzi, hogy Tate együtt is működik Shakespeare-rel. De még a
„legelvetemültebb” dekonstruktív/feminista huszadik századi daraboknak sem sikerült a
szerelmi szálnál és a kibéküléssel megédesített végkifejletnél jobban aláásni Shakespeare
darabját. Tehát Tate szövege éppen úgy együttműködik és ellenáll a shakespeare-i
akaratnak és szövegtestnek, mint bármelyik későbbi adaptáció.
Tate szerzői attitűdje (Shakespeare szerzői státuszának mássága miatt) valóban
teljesen különbözött a későbbi adaptációk szerzőiétől. Mégis, míg évtizedeken keresztül
Tate darabja helyettesítette Shakespeare darabját a színpadon, és ezért nem lehetett együtt
elemezni, együttműködő darabként látni a Shakespeare-darabbal, ma már az összes többi
adaptációval együtt a dekonstrukció és konstrukció, az aláásás és a felépítés mentén lehet
olvasni, elemezni és akár színpadra állítani. Tate szövegében ugyanúgy tetten érhetők az
adaptációk alapvető működési mechanizmusai (az ismerős és az újdonság variációs játéka,
az idézetek felismerésének öröme szemben a másság megemésztésének frusztrációjával),
mint a későbbi adaptációk esetében. Ugyanúgy értelmezhető és elemezhető a szöveg a
Bradley szerint csak a huszadik században működő ellenállás és együttműködés kettős
gesztusa mentén.
Tate szövegkezelése még abban is egyedülálló, hogy beépíti adaptációjába
Shakespeare sajátos kettős cselekményszálát, a Gloucester-fiúk történetét, amely
tükrözi/ismétli és illusztrálja a Lear király és lányai között feszülő konfliktust. Ezt a szálat
valamennyi későbbi adaptáció kihagyja. Teljesen mellőzi Bottomley, Bond és a feminista
adaptáció is, de még az itt részletesen nem tárgyalt Mister Lear sem tartalmaz még utalást
sem a Gloucester-szálra. Howard Barker prequeljében Lear egy koldust tesz meg hirtelen
döntés alapján Gloucester urává, akiről annyit tudunk meg, hogy egyik kedvenc időtöltése
bordélyokba járni. Ennyiben tehát megalapozott a későbbi fattyú jelenléte (Gloucester
hangsúlyosan ki is mondja a „fattyú” (bastard) szót, 117 de Cordeliára érti), de mélyebbre
ennél Barker sem megy: Gloucester itt nem több, mint Lear furcsa, hirtelen és csapongó
természetének illusztrációja, maga a kettős cselekményszál nem jelenik meg.
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Barker, Howard: „Seven Lears.” In: Plays Five. Oberon Books, London, 2009: 106. Barker darabját
minden esetben ebből a kiadásból idézem.
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Ez a mellőzés azért érdekes, mert Shakespeare Lear királyában a Gloucester-szál
beleszövése a történetbe Shakespeare saját újítása forrásaihoz képest, 118 a shakespeare-i
Lear-történet egyik markáns jegye a mellékszál. Nem logikátlan tehát arra következtetni,
hogy ha valaki valóban és csakis Shakespeare Lear királyát akarná adaptálni, kézenfekvő
lenne a Shakespeare-re egyedileg jellemző motívumokat kiragadva éppen a Gloucesterszálat felhasználnia. Ez azonban nem így történik, és a mellőzésnek kétféle oka lehet: egy
tematikus és egy pragmatikus. A tematikus ok, hogy az adaptációk nagy része (King Lear’s
Wife, Mister Lear, Lear’s Daughters) kizárólag a privát, családi szállal foglalkozik, és nem
mélyed el sem a politikai, sem a szélesebb társadalmi kérdésekben. A privát szál
részletezése hatékonyabb és világosabb, ha nem bonyolítja egy másik (a királyi család
belső feszültségeitől és viszályától teljesen független) család történetének bevonása. A
pragmatikus ok pedig, hogy a Gloucester-szál hosszabbá és bonyolultabbá teszi a Lear
királyt, ráadásul kevésbé is ismeri a közönség, mint a Lear-szálat és annak kulcsjeleneteit.
A következőkben elemzett adaptációk inkább a fő szálra, Learre és kapcsolataira
koncentrálnak, az ő történetét „kommentálják” – és noha a szövegvariánsok
felhasználásának módjáról nem adnak kimerítő információt, és a karakterek és
cselekményszálak felhasználása is változatos és szelektív az adaptációkban, mégis minden
esetben egyértelmű, hogy a drámaadaptációk közös eredet-darabja Shakespeare Lear
királya.

A Gloucester-szálat Shakespeare Sir Philip Sidney Árkádia című művéből merítette, de ez együtt a Lear
történettel kizárólag Shakespeare Lear királyában található meg, a kombináció tehát teljesen eredeti és
egyedülálló.
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II. PÁRHUZAMOS CSELEKMÉNYŰ ADAPTÁCIÓK
II. 1. TATE: LEAR KIRÁLY TÖRTÉNETE
A RESTAURÁCIÓ KORÁNAK ADAPTÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE
Shakespeare halálát követően az első olyan időszak, amikor az előző fejezetekben definiált
adaptációs tevékenységről beszélhetünk, a restauráció kora, azaz a II. Károly trónra
lépésétől (1660) számított néhány évtized. Ahhoz, hogy Shakespeare darabjainak ebben a
korban született adaptációiról érdemben lehessen beszélni, szükséges egy rövid
színháztörténeti áttekintés is. Ez az időszak ugyanis nem csupán a monarchia, a Lordok
Háza, és az Anglikán Egyház hatalmát állította vissza, 119 hanem (és szempontunkból ez
még lényegesebb) visszatérést biztosított a színházi élet számára is, mégpedig gyökeresen
megváltozott formában.
1642 szeptemberében a parlament bezáratta színházakat, és betiltotta a
színjátszást; 120 a polgárháború és a köztársaság évei alatt legfeljebb magánházaknál és
zugkocsmákban voltak színi előadások. A színház reneszánsz kori formáját sohasem nyerte
vissza: jellemző, hogy II. Károly visszatérésének idején csupán a Vörös Bika (Red Bull)
nevű „színház”-ban tartottak előadásokat (de itt is, a törvény haragjától és a váratlan
ellenőrzésektől tartva leginkább mutatványos előadásokkal kiegészített, droll-nak nevezett
rövid, komikus jeleneteket játszottak) 121 a régi színházépületek vagy tönkrementek, vagy
lebontották őket. Színházra azonban volt igény, mégpedig egészen felső körökben is: a
száműzetésből visszatért király (és udvara) rajongott a színi előadásokért, az operáért és a
művészeteknek általában is nagyhatalmú patrónusa volt. 1660. augusztus 21-én II. Károly
rendeletet adott ki, melyben Thomas Killigrew és Sir William Davenant személyében
kijelölte a két királyi színházi társulat (a Király Társulata és a Yorki Herceg Társulata)
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V. ö. The Oxford Illustrated History of Tudor and Stuart Britain, szerk. John Morrill, Oxford, OUP, 1996:
381-384. A történelmi háttérre vonatkozó dátumokat a kötet vonatkozó fejezeteiből idézem.
120
A határozat ide vonatkozó szövegrésze: „Whereas [...] the distracted estate of England, threatened with a
cloud of blood by a civil war, calls for all pallible means go appease and avert the wrath of God, [...] it is
therefore thought fit and ordained by the Lords and Commons in this Parliament assembled, that [...] public
stage plays shall cease and be forborne.” Forrás:
http://internetshakespeare.uvic.ca/Library/SLT/history/closing.html
121
A leghíresebb fennmaradt droll-gyűjtemény a Francis Kirkmannek tulajdonított, 27 darabból álló The Wits,
or Sport Upon Sport. Ebben három jelenet Shakespeare-től van (a sírásók a Hamlet-ből, Bottom jelenete a
Szentivánéji álom-ból és egy Falstaffot központba állító jelenetgyűjtemény). A legtöbb (a drollok több mint
fele) Beaumont és Fletcher darabjaiból származik, ennek is köszönhető lehetett a restaurációs színpadokon a
szerzőpáros sikere, hiszen a drollok népszerűsége köztudatban tartotta a darabjaikat. V. ö. Kirkman, Francis.
The Wits, or Sport Upon Sport. ed. John James Elson (Ithaca, N. Y.: Cornell University Press; London: H.
Milford, Oxford University Press, 1932.)
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vezetőit, akik minden londoni színházi tevékenység monopóliumát élvezték. 122 A két
tulajdonosnak azonban több nehézséggel is szembe kellett néznie. Az első és legfontosabb
ezek közül a megfelelő színházépületek hiánya; olyan helyek után kellett tehát nézni,
amelyek alkalmasak rá, hogy a király és az arisztokrácia által lelkesen támogatott
kontinentális, neoklasszikus jellegű színjátszásnak otthont adjanak. Természetesen nem
volt kevésbé fontos a megfelelő repertoár és színésztársulat kialakítása sem.
Az első problémára a megoldást az nyújtotta, hogy Killigrew és Davenant a
külterületekről a város központjába költöztette a színjátszást, olyan épületekbe, amelyek
ugyan csupán 5-800 fő befogadására voltak alkalmasak – szemben a Shakespeare-korabeli
2-3000 fővel pl. a Globe-ban – azonban rendelkeztek előszínpaddal és a színeket illusztráló
díszletek és háttérpanelek mozgatásához megfelelő mélységgel. Killigrew és a Király
Társulata 1663-tól a (többször újjáépített) Theatre Royale-ban (Drury Lane), míg Davenant
és társulata először az átalakított Cockpit Theatre-ben, majd 1662-től a Lincoln’s Inn
Fields-ben, és 1671-től a Dorset Gardens pompás épületében játszott. 123 Az új épületek
kirívóan különböztek tehát az Erzsébet- és Jakab-kori, a város perifériájára szoruló,
hatalmas, szabadtéri jellegű, díszlet nélküli, ezres nagyságrendű, heterogén embertömeg
befogadására alkalmas színházaktól, amelyek többek közt Marlowe, Kyd, Shakespeare,
Jonson, Beaumont és Fletcher akkor nagy sikerrel játszott darabjainak biztosította a
színjátszás terét. Az új színházak nézőtéri félhomálya, gyertyákkal kivilágított színpada, a
színészek és a kisebb számú, többnyire tehetősebb közönség markáns elválasztása és
ezáltal a kétdimenziós színpadkép erősítése inkább hasonlítható tehát a Jakab korabeli
magánszínházakhoz. Az új színházak egyfajta előképeként tekinthetünk például a
Blackfriars-re a maga 300 fős nézőterével. A látványos, drága, mozgatható díszletek, új
színpadi technikák és végül, de nem utolsósorban a színésznők 124 megjelenése a színen
mind új repertoárt, új darabokat kényszerítettek ki: olyan műveket, amelyek kiaknázzák
ezeket az új lehetőségeket.
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V. ö. Dobson, Michael: “Improving on the Original: Actresses and Adaptations.” In: Jonathan Bate,
Russel Jackson (szerk.): Shakespeare: An Illustrated Stage History. OUP, Oxford and New York, 1996: 45.
123
V. ö. Dobson, 45-50 és: Restoration Theatres
http://instruct.uwo.ca/english/234e/site/bckgrnds/maps/lndnmprstrtnthtrs.html
124
Az első színésznő valószínűleg Margaret Hughes volt London színpadain, első fellépésére pedig már 1660
decemberében sor került, Shakespeare Othellójának Desdemonáját alakította. De az ő fellépését követően
nem sokkal (1662-ben) II. Károly elrendelte, hogy a női szerepeket kizárólag nők játszhassák. Killigrew és
Davenant egyébként már a rendelet előtt is rendszeresen tartott színésznő-válogatásokat a különböző
darabokhoz, (pl. az Othellóhoz is). A professzionális színésznők megjelenését hamar elfogadta a londoni
társadalom, nyilván segítette a folyamatot az erős uralkodói támogatottság (köztudott volt, hogy II. Károly
egyik kedves szeretője is színésznő volt, Elanor [vagy „Nell”] Gwyn) és hogy a csinos, fiatal nők látványa a
színpadon önmagában kielégítő és vonzó volt a közönség szemében.
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A másik nagy feladat tehát a megfelelő repertoár kiválasztása volt, különösen, mert
az új színházi társulatok új közönségének igényei erősen megváltoztak a húsz évvel
azelőtti állapotokhoz képest: a kontinensen divatos, neoklasszikus jegyeket 125 hordozó,
főleg komikus jellegű színjátszás teret követelt magának Angliában is, és az Erzsébet- és
Jakab-kori drámáknak csak igen kis része volt alkalmas arra, hogy lényegesebb változtatás
nélkül színpadra alkalmazzák. A színjátszás betiltása miatt több évtizeden át nem születtek
új darabok, ezért Killigrew és Davenant kénytelen volt a Jakab-kori elődök munkáihoz
visszanyúlni, és azokból meríteni a színházra és jó színdarabokra éhes közönség számára.
A színházak megnyitásakor, ahogy Sandra Clark fogalmaz, „őrült hajsza” 126 indult sikerre
számítható darabok után. A lehetséges források leginkább a népszerű szerzők művei
voltak, amelyek gyűjteményes, értékesebb, ún. fólió (félrét) formában is megjelentek, és
így a hosszú szünet alatt a túlélésre, fennmaradásra is nagyobb esélyük volt (ilyenek voltak
például Jonson, Shakespeare vagy Beaumont és Fletcher drámakötetei). Csak ritkán,
nagyon kedvelt drámák esetében vettek elő olcsóbb, kvartó (negyedrét) kiadásban
fennmaradt drámákat (mint amilyen pl. Middleton és Rowley The Changeling
[Átváltozások] című darabja volt.) Érdekes módon a lehetséges források közül a
Shakespeare Fólió volt talán a legkevésbé népszerű. 127 Ennek több oka lehetett. Először is,
Shakespeare drámái csak a legritkább esetben feleltek meg az új színházi-esztétikai
elvárásoknak. Ahogyan Michael Dobson fogalmaz: Shakespeare-t a legrégebbi, a
legavíttabb háború előtti szerzőként tartották számon. Úgy gondolták, darabjai hemzsegnek
a divatjamúlt, túlbonyolított metaforáktól, a nyelvezete archaikus és nehézkes, s
szereplőinek listája gyakran tartalmazza a szóviccekben tobzódó, minden finom ízléstől
mentes vidéki ember (bunkó) figuráját. 128 Érintetlen formában csupán az Othellót, a
Windsori víg nőket és a IV. Henrik első részét adták elő.
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„Egy klasszicista dráma cselekménye nem futhat több szálon, nem játszódhat több helyszínen, nem
lehetnek benne meghökkentő fordulatok, sem megbotránkoztató jelenetek, ami nem kevesebbet jelent, mint
hogy a szereplők nem léphetnek testi kontaktusba egymással. […] a francia klasszicista drámában szinte
minden tilos […]: nincs meglepő cselekmény, nincs párbaj, sem romantika, nincs éveken átívelő - mondjuk hamleti feszültség, nincs látványos díszletváltás. A karakterek javarészt egymásra hasonlító antik hősök,
akiknek a történetét ráadásul a közönség rendszerint jól ismeri.” Limpek László: Színház a klasszicista
Franciaországban, avagy Racine miért nem Shakespeare? Színház online, 2009. május
http://www.szinhaz.net/index.php?option=com_content&view=article&id=35202:szinhaz-a-klasszicistafranciaorszagban&catid=30:2009-majus&Itemid=7
126
„a frantic hunt” Sandra Clark: Shakespeare Made Fit: Restoration Adaptations of Shakespeare,
Everyman, J. M. Dent, London, 1997: xli.
127
V. ö. Dobson: 49.
128
„Shakespeare was widely regarded as not only the oldest but the most outdated of the pre-war
playwrights, his writing unfashionably prone to elaborate metaphor and his cast lists inelegantly liable to
include punning rustics.” Dobson: 49.

67

William Davenant volt az első, aki felismerte a Shakespeare darabjaiban rejlő
lehetőséget: rájött, hogy „amennyiben sikert akar elérni Shakespeare-rel a restauráció
közönsége előtt, kortárs művekké kell formálnia azokat.” 129 Davenant tehát nekilátott, és
1662-ben bemutatták híres-hírhedt darabját The Law against Lovers (Törvény a szerelem
ellen) címmel. Ez alapjaiban a Szeget szeggel adaptációja volt, de Davenant beleszőtte
Beatrice és Benedick szerelmét a Sok hűhó semmiértből, továbbá kihagyta a Bolond
figuráját, viszont egy Viola nevű kishúgot teremtett Beatrice számára, aki szépen táncol és
énekel. Samuel Pepys naplójában (1662. február 18. napjának bejegyzésében) meg is említi
a darabot, kiemelve a táncos-énekes kislányt, akit a színpadon látott, 130 ám sem ő, sem a
kor többi fennmaradt kritikai észrevétele nem tesz említést Shakespeare-ről. Mindazonáltal
innentől kezdve indult meg az élénk adaptációs tevékenység, ami a restauráció
színjátszásának alapvető sajátossága lett.
Így tehát Shakespeare szinte valamennyi munkája hol kisebb, hol (és inkább)
nagyobb változtatásokkal éledt újjá a kor színpadain. Ez a tény azonban első ránézésre
ellentmondani látszik annak, hogy Dryden és kortársai nagyra tartották 131 Shakespeare-t: a
nemzeti költőzseni képe már ekkor kezd kialakulni, és a kor nagy drámaírói és színházi
emberei

között

talán

egy

sincs,

aki

ne

nyilatkozott

volna

Shakespeare-ről

szuperlatívuszokban. 132 Ez azonban – úgy tűnik – senkit nem gátolt meg abban, hogy
darabjait és nyelvezetét, figuráit és történeteit a „fentebb stíl” és a közönség kielégítésének
érdekében kedve szerint alakítsa.
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„[...] to achieve popularity with Restoration playgoers, Shakespeare had to be made their contemporary.”
Dobson: 50.
130
„I went thither and there saw The Law against Lovers, a good play and well performed, especially the
little girl’s (whom I never saw act before) dancing and singing; and were it not for her, the loss of Roxalana
would spoil the house. So home and to musique, and so to bed.” The Diary of Samuel Pepys 1662. Vol. 3.
University of California Press, Berkley; Los Angeles, 2000: 32.
131
V. ö. Susan J. Owen: Perspectives on Restoration Drama, Manchester University Press, Manchester,
2002: 147.
132
William Davenantról például elterjedt a korban, hogy tulajdonképpen vér szerint Shakespeare
(törvénytelen) fia, mert a költő sokszor szállt meg szülei fogadójában, a Crown Innben, és Davenant híresen
szép édesanyja viszonyt is folytatott vele, és ebből a viszonyból születhetett 1606-ban William Davenant. Ezt
a pletykát Davenant érdekes módon soha nem cáfolta meg, sőt, a jelek szerint mély megelégedéssel töltötte
el, hogy nem csak költészetében, hanem vér szerint is rokonságot feltételeznek közte és Shakespeare között.
A pletyka eredete egyébként valószínűleg Samuel Butler feljegyzése Davenantról: „Úgy tűnt neki, hogy
olyan szellemességgel írt, mint amilyennel Shakespeare írt valaha, és megelégedéssel töltötte el, ha a költő
fiának nevezték.” V. ö. az egyik legkorábbi vonatkozó életrajzi kötettel: John Aubry: The Lives of Eminent
Men, 1813, London: 303.
Dryden pedig már egészen korai megnyilatkozásaiban is „isteni Shakespeare-ről” beszél, és Shadwellel
szembenállva nem Jonsont, hanem Shakespeare-t tartotta a természetes költőzseninek, és a nemzet
legnagyobb költőjének. Erről tanúskodik például a Prológus is, amit a Vihar, avagy a Bűbájos Sziget (The
Tempest, or the Enchanted Island) című, Davenanttal közösen készített adaptációhoz írt (ld. részletesen
később).
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Ez az ellentmondásosnak tűnő viszonyulás Shakespeare személye és munkái iránt
feloldható azonban, ha a restauráció korát olyan irodalomtörténeti korszakként tartjuk
számon, amely saját nyelvezetét, stilisztikáját és irodalmát kifinomultabbnak és magasabb
rangúnak gondolta az elmúlt idők eredményeivel szemben. 1679-ben, ötvenhat évvel a
Shakespeare Fólió kiadása után Dryden a Troilus és Cressida adaptációjához írt
előszavában így nyilatkozott Shakespeare-ről és a kor nyelvezetéről: „Korunkban pedig a
nyelv általában is annyit finomodott Shakespeare idejéhez képest, hogy sok szava és
számos kifejezése már alig értelmezhető számunkra. Azoknak, amelyeket pedig értünk,
egy része nyelvtanilag helytelen, más része pedig közönséges. És egész stílusa úgy
hemzseg a figuratív kifejezésektől, hogy az már erőltetetté és homályossá teszi a
szöveget.” 133 De ugyanő egy másik esszéjében a következőket írta Shakespeare-ről:
Az összes modern és talán antik költő közül Shakespeare-nek volt a legnagyobb és
legösszetettebb lelke. A Természet minden képe megjelent számára, és ezeket nem
erőlködve, hanem szerencsével rajzolta meg: ha bármit ábrázol, nemcsak látod, hanem
érzed is azt. […] Írása sokszor lapos és ízetlen, komikuma gyakran erőlködéssé korcsosul,
komoly művei pedig fellengzőssé dagadnak. De mindig nagyszerű, ha nagyszerű téma áll
előtte […] Shakespeare volt a mi Homéroszunk, drámai költészetünk atyja, míg Jonson
Vergiliusz, a kifinomult írás példája; csodálom őt, de Shakespeare-t szeretem. 134

Feloldódik tehát az ellentmondás, ha felismerjük, hogy Dryden, Tate, Davenant és
kortársaik előtt még nem lebegett a romantika időszakára definiálódott Shakespeare-kép, a
tévedhetetlen költőgéniusz, az isteni bárd figurája, ők elsősorban esztétákként olvasták,
akik számára a fentebb stílus és a decorum volt a legfontosabb. Ráadásul nemcsak költőkírók, hanem gyakorlati szempontokat szem előtt tartó színházi emberek is voltak:
Shakespeare költészetében felismerték és hirdették a zsenit, „isteni Shakespeare”-ről is
beszéltek, ám azt is felismerték, hogy Shakespeare a megváltozott dramaturgiai
133

„[…] many of his words and phrases are scarcely intelligible: and of those which we understand, some
ungrammatical, others coarse; and his whole style is so pestered with figurative expressions, that it is as
affected as it is obscure.” Dryden prológusa a Troilus and Cressida elé: The Grounds of Criticism in Tragedy.
In: The Critical and Miscellaneous Works of John Dryden, 1800, London. E-könyv:
http://books.google.hu/books?id=6t4YAAAAIAAJ&pg=PA266&lpg=PA266&dq=John+Dryden+The+Grou
nds+of+Criticism+in+Tragedy&source=bl&ots=3r-KIo2XDD&sig=ogIOcSW-k64S3wHB9W7E6BNBy8&hl=hu#v=snippet&q=Shakspeare%27s%20time&f=false
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„[Shakespeare] was the man who of all Modern, and perhaps Ancient Poets, had the largest and most
comprehensive soul. All the Images of Nature were still present to him, and he drew them not laboriously,
but luckily: when he describes any thing, you more than see it, you feel it too. […] He is many times flat,
insipid; his Comick wit degenerating into clenches; his serious swelling into Bombast. But he is always great,
when some great occasion is presented to him. […] Shakespeare was the Homer, or Father of our Dramatick
Poets; Johnson was the Virgil, the pattern of elaborate writing; I admire him, but I love Shakespeare.”
Dryden: Of Dramatick Poesie, An Essay. London: Henry Herringman, 1668: 1280-1355. sor; Forrás:
https://tspace.library.utoronto.ca/html/1807/4350/displayprosef9f5.html?prosenum=14 Szerk.: Ian
Lancashire, Rep. Criticism On-line (1996). Az én fordításom, F. A.
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konvenciók miatt igen sok „kivetni valót” hagy maga után (és ebben a mai színházi
emberek többsége egyetértene). A dramaturgiai konvenciók megváltozásán kívül fontos
még megemlíteni, hogy a közönség összetétele is igencsak megváltozott: Dryden és
kortársai gyakran a barbár közönséggel mentegették Shakespeare-t, hiszen az ő vegyes
összetételű közönsége vagy durva, inkább bohózatba, burleszkbe illő vicceket, vagy
vérgőzös rémdrámákat követelt, s ezek a tréfák és rémségek a restaurációban erősen
leszűkült, elit közönség számára nem voltak megfelelőek. 135
Dryden a kor kulturális jellegzetességeit mutató kritikai esszéje tehát azt tükrözi,
hogy a költőt különleges elbánásban kell részesíteni: egyrészről felismerték, hogy
Shakespeare-t

igazítani

kell

a

helyes,

szabálykövető

diszkurzus

tizenhededik-

tizennyolcadik századi elméletéhez, másrészről „engedményeket kell tenni a shakespeare-i
zseni túláradó vadságának.” 136 Ezért aztán nem lesz meglepő, hogy Shakespeare darabjait a
korízlés és a közönség elvárásai szerint alakították át, és a színlapokon és a
szövegkiadásokon időről időre megjelent az „ösztönös költőzseni” neve mellett a
„változtatásokkal felújítva” 137 kitétel.
Michael Dobson arra is rámutat, hogy a tizenhetedik század közepétől jellemző
teljes átírások, illetve a Shakespeare-darabok fosztogatása anyaggyűjtés és ihletmerítés
céljából fokozatosan, az idő múlásával és Shakespeare megítélésének soktényezős
változásával alakult át stilisztikai, szükségszerűnek érzett és javító szándékú adaptációs
tevékenységgé. 138 Dryden maga is többféle adaptáció létrehozásában vett részt: a
Davenanttal közösen írt Vihar avagy a bűvös sziget igencsak szabad átirata és
felhasználása Shakespeare művének; a később keletkező Troilus és Cressida már a
stilisztika és a decorum nevében alakul át, és a Mindent a szerelemért..., azaz az Antonius
és Cleopatra Shakespeare-t már csak nyomokban tartalmaz, inkább új, szigorúan
szerkesztett és kitűnően megalkotott neoklasszikus darabról van szó, amelyet Shakespeare
műve (is) ihletett.
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Ez a mentegetés kissé gyenge lábakon áll akkor, ha belegondolunk, hogy Erzsébet vagy Jakab ugyanazt a
Lear királyt látta, mit egy halaskofa vagy egy kovácsinas.
136
„[…] allowances have to be made for the luxuriant wildness of Shakespeare’s genius.” Christopher
Norristól idézi John Joughin in Joughin, John J.: Shakespeare’s Genius: Hamlet, adaptation and the work of
following. In John J. Joughin, Simon Malpas (eds.): The New Aestheticism. Manchester, Manchester
University Press, 2003: 136.
137
V. ö. „From the 1660s until the late eighteenth century, many of Shakespeare’s plays, as the title pages of
contemporary acting editions put it, would be ‘Revived with Alterations.’” Dobson 50.
138
V. ö. Dobson, Michael: The Making of the National Poet. Oxford, OUP, 1992. and Marsden, Jean I.: The
Re-Imagined Text: Shakespeare, Adaptation and Eighteenth-Century Literary Theory. The University Press
of Kentucky, 1995. 47-103.
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A leggyakoribb és legkiterjedtebb átalakítások nyelvi és stilisztikai természetűek
voltak tehát. Ezeknek legalapvetőbb rétege egyes ódivatú, homályos, archaikusnak ítélt
szavak kicserélése volt érthetőbb, modernebb kifejezésre. A következő szint már a
mondatok szintaktikai szerkezetét és a szövegek szemantikai rétegét érinti: itt is az
érthetőség, a könnyen követhető és világos jelentés volt az elsődleges cél. Már 1664-ben, a
Macbeth átírásakor Davenant radikális változtatásokkal állt elő. Ha összehasonlítjuk e két
részletet, 139 rögtön szembetűnik, melyik shakespeare-i szakaszok, szavak nem megfelelőek
Davenant ízlésének és céljainak.
Come, seeling night,
Scarf up the tender eye of pitiful day;
And with thy bloody and invisible hand
Cancel and tear to pieces that great bond
Which keeps me pale! Light thickens; and the crow
Makes wing to the rooky wood:
Good things of day begin to droop and drowse;
While night's black agents to their preys do rouse.
Thou marvell'st at my words, but hold thee still;
Things bad begun make strong themselves by ill.
Come, dismal Night.
Close up the Eye of the quick sighted Day
With thy invisible and bloody hand.
The Crow makes wing to the thick shady Grove,
Whilst Night’s black Agent’s to their Preys make hast,
Thou wonders at my language, wonder still,
Things ill begun strengthen themselves by ill. (III.iii.47-54)
Shakespeare szövegében minden dőlt betűvel szedett szó valamilyen változáson megy
keresztül, az aláhúzott részek pedig egyszerűen kimaradnak. A vastagon szedett
maradványok kerültek változtatás nélkül Davenant szövegébe, mindössze 30 szó a 76-ból,
és ennek a harmincnak is csaknem fele (tizenhárom szó) névmás, prepozíció vagy névelő,
azaz elsősorban nem tartalmi, hanem grammatikai szempontból lényeges.
Az idézeteket angolul közlöm. A Shakespeare-szöveg magyar fordítása Szabó Lőrinctől:
Jöjj, vak éj,
Kösd be a nappal irgalmas szemét,
És véres és láthatatlan kezeddel
Húzd át, tépd szét a nagy irást, amely
Úgy vacogtat. -- A fény tompul, a varjú
Visszaszáll ködös erdejébe:
A nap jó népe álomba merül
S az éj sötét hada prédára gyűl.
Csodálkozol a szavaimra? De csitt.
Bűn erősíti a bűn műveit.
(Shakespeare: Macbeth. Európa Kiadó, Budapest, 1981: 63):
139
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Susan J. Owen azonban figyelmeztet, hogy óvatosnak kell lennünk a kor
drámaíróinak állításaival, melyeket saját Shakespeare-átirataikról mondtak: nem biztos,
hogy a nyelvi finomítás olyan alapos és lelkiismeretes volt, mint állították. John Crowne
angol drámaíró 1681-ben készült VI. Henrik adaptációjában pl. sokkal többet vett át
Shakespeare szövegéből, mint amennyit bevall. A restauráció drámaírói nyelvi finomítás
címén gyakran a restauráció korának nyelvezetét tükröző passzusokat is beillesztettek a
darabokba, amelyek nyelvileg semmivel sem voltak letisztultabbak, mint Shakespeare
„eredetije”. 140 A változtatások és a felújítás mértéke darabonként és szerzőnként más és
más lehetett, ám az adaptációs tevékenység távolról sem merült ki a csupán nyelvi és
stilisztikai finomításban.
Ezeknek a nyelvi egyszerűsítéseknek ugyanis eleve összetett hatása volt: a beszélő
karaktert éppúgy leegyszerűsítették, mint az általa kimondott szavakat. Amikor az
elhangzó szavakat a gondolatmenet és a szándék kifejezésének egyszerűsítése érdekében
megváltoztatják, a beszélő figurák is ilyen változásokon mennek át. A restauráció szerzői
mindenfajta kétértelműséget és a karakterek vagy a gondolatmenet többirányú értelmezését
általános bizalmatlansággal fogadták, és úgy tűnik, megkérdőjelezték a közönség abbéli
képességét, hogy a homályos vagy kétértelmű utalásokat megfelelő módon értelmezik.141
Épp ezért arra törekedtek, hogy a reneszánsz szerzők által oly közkedvelt és gyakran
használt összetett költői képeket, szójátékokat, enigmákat és ezekkel együtt az összetett
figurákat leegyszerűsítsék, lecsupaszítsák és egyértelművé tegyék. Az adaptációk szerzői a
komplex karaktereket könnyen érthető típusokká egyszerűsítik, eltúlzott karakterrajzokat
alkotva az árnyaltabb, nehezebben megfejthető figurák helyére. „A kevéssé szerethető
karakterek teljes romlásba csúsznak: az adaptációk gazembereiben semmi jónak nincs
nyoma.” 142 Plasztikus példa lehet Davenant Macbethje, vagy Granville Shylockja a The
Jew of Venice [A velencei zsidó] című Velencei kalmár-adaptációban, de akár (ahogyan ezt
később látni fogjuk) Edmund alakja is Tate Lear-jében: a shakespeare-i hősgonosztevő/szenvedő-gazember kettősségnek Tate és kortársai adaptációiban nyoma sincs.
A közönség sosem kételkedhet egy karakter morális státuszában, mert a szerzők
egyértelműen jó vagy korrupt figurákat hoznak létre.
A kor íróinak és színházi embereinek adaptációs motivációi sokfélék voltak, és
néha igen ellentmondásosnak is tűnnek. Az egyik összefüggött a kor színjátszásának már
140

V. ö. Owen: 149.
V. ö. Marsden: 15.
142
„Unsympathetic characters slip into utter depravity; there are no redeeming features for the adapters’
villains.” Marsden: 24.
141
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említett legnagyobb hatású vívmányával, a színésznők megjelenésével a színpadon. Az új
tehetségek, akiket a közönség is igen megkedvelt, több, a közízlés elvárásai szerint megírt
szerep eljátszásával biztosíthatták a kasszasikereket. Nem egy darab színlapján szerepelt a
főszereplő színésznő neve mint húzóerő a közönség számára, így azt is elmondhatjuk, hogy
a restauráció a színpadi sztárok születésének időszaka is volt. A színésznők jelenléte a
színpadon megjeleníthető (és a közönség által elvárt) szexuális bizsergetésnek is helyet
adott, a közönség (és főleg a férfi közönség) odavolt az úgynevezett „nadrágos”
szerepekért, 143 amelyekben a nők férfiruhába bújtak, és ezáltal láthatóvá vált a lábuk. Ez
számos olyan régi darab felújítására is ösztönözte a színműírókat, amelyekben eleve
szerepelt férfinak öltözött lány, 144 de attól sem riadtak vissza a kor írói, hogy akár
történelmi drámákba is beillesszenek olyan jeleneteket, amelyekben valamelyik népszerű
színésznő nadrágba bújhatott, és így kielégíthette az ácsingózó közönség elvárásait.
Például John Crowne a VI. Henrik I-II. adaptációjába (A polgárháború nyomorúsága)
belecsempészett egy teljesen felesleges és irreleváns szerepet, bizonyos Lady Elianor
Butler figuráját, aki Henrik fiának, Edwardnak a szeretőjeként követi őt a csatamezőre
férfinak öltözve, és végül elesik a színen. Hasonlóképpen a bizsergető szexualitás
megjelenítését szolgálták azok a jelenetek is, amelyekben a hősnők átöltöznek a nyílt
színen és fűzőben (mint majd látni fogjuk, Tate Cordeliája is így tesz), vagy hálóruhában
mutatkoznak (mint Shakespeare Desdemonája például), illetve az is, hogy a hősnők
sokszor (és leginkább csak majdnem) nemi erőszak áldozatai is lesznek (mint például
Lavinia a felújított Titus Andronicus-ban, valamint Cordelia és Arante Tate Learadaptációjában).
Ez utóbbi kedvelt színpadi fordulat már nem csak a „szexuális bizsergetésre” jó
példa, hanem az erőszak és a horrorisztikus események megjelenítésével és
hangsúlyozásával okozott izgalom felkeltésére is. Nem egy Shakespeare-darabra eredeti
formájában is jellemző a színpadon megjelenített kegyetlenkedés és erőszak, hiszen az
Erzsébet- és Jakab-kori közönség is kedvét lelte a borzalmak szemlélésében (elég csak a
nyilvános kivégzések és kínzások népszerűségére gondolnunk), és nem meglepő, hogy a
restauráció színházának közönsége éppen ilyen izgalommal fogadta a nyílt színen zajló
erőszakot és horrort. Meglepő lehet viszont, hogy miközben a restauráció drámaírói a stílus
143

„sexual titillation” és „breeches roles,” v. ö. Howe, Elizabeth: The First English Actresses: Women and
Drama. Cambridge, CUP, 1994: 57.
144
Sőt, előfordult az is, hogy csak nők játszottak bizonyos darabokat, a férfiak szerepeit is. Például Dryden
Titkos Szerelem (Secret Love) című darabja két másik darabbal együtt 1672 júniusában provokatív női
szereposztásban került színpadra. V. ö. Howe: 58.
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és a nyelvezet kifinomultságát, a történetszövés szerkesztettségét és a szereplők
eleganciáját számon kérték Shakespeare darabjain a „decorum” nevében, sőt, a rendelet,
amely Davenant és Killigrew színházalkotását szabályozta, azt is kimondta, hogy a régi
darabokat, amelyek „profán, obszcén és trágár szakaszokat tartalmaznak, reformálni kell,
és színpadra állítás előtt megfelelően át kell alakítani,” a nyílt színi erőszak sokszor durva
megjelenítésében néha (bizonyára igen finom nyelvhasználattal) túltenni igyekeztek
Shakespeare-en. A legplasztikusabb példa Edward Ravenscroft adaptációja, a Titus
Andronicus, avagy Lavinia meggyalázása. Ravenscroft szintén a fentebb stíl és a
dramaturgiai következetesség nevében látott neki adaptációjának 1687-ben, bevezetőjében
ezt írta: „Egy régi színházi életben jártas egyén egyszer azt mondta nekem, hogy ez a darab
eredetileg nem [Shakespeare] munkája, hanem egy kívülálló író színpadra szánt darabja, és
[Shakespeare] csupán egy-két főbb szakaszba javított bele mesterfogásaival; ezt el is
hiszem, mert ez a leghibásabb, legkevésbé kiforrott darab minden munkái közt; inkább
szemétdombnak tűnik, mint szerkesztett egésznek.” 145 Ravenscroft „kifinomultabb”
verziója valóban átalakítja a struktúrát, és logikusabbá teszi az események folyamát. Ám
Ravenscroft nem csak stilisztikai változtatásokat hajtott végre: az amúgy is legvéresebb
Shakespeare-darab borzalmait az elviselhetetlenségig fokozta. Ezt egyrészt a címben is
hangsúlyozott Lavinia megerőszakolásának és megcsonkításának kiemelésével érte el,
másrészt viszont (nyilván a drámai igazságtétel és a finom egyensúly megteremtése
érdekében) Titus bosszúját tette még horrorisztikusabbá (ami, lássuk be, nehéz feladat).
Tamora az utolsó színben nemcsak elfogyasztja gyermekei belső szerveit, hanem Titus elé
tárja két fiának levágott, falra szegezett véres fejét és végtagjait is. 146 Ezek után a haldokló
Tamora bosszúja utoléri a gaz Aaront, amennyiben a királynő saját Aarontól született
gyermekét leszúrja a színpadon, majd, hogy Ravenscroft tetézze az eddigieket, Aaront a
nyílt színen elégetik. Ravenscroft ügyelt arra is, hogy ne csak az extrém horror, hanem a
szánalom érzésének felkeltésével is kedveskedjen közönségének, és ehhez megalkotta
Titus és unokája, Junius közös jelenetét, amelyben Junius (akit persze mindig egy
közkedvelt, szép és fiatal színésznő játszott) a következőképpen kiált fel: „Ah! De nem
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„I have been told by some anciently conversant with the Stage, that it was not Originally his
[Shakespeare’s], but brought by a private Author to be Acted, and he only gave some Master-touches to one
or two of the Principal Parts of Characters; this I am apt to believe, because ’tis the most incorrect and
indigested piece in all his Workes; it seems rather a heap of Rubbish than a Structure.” Murray, Barbara A.
(szerk.): Shakespeare Adaptations from the Restoration, Rosemont Publishing, Cranbury, 2005: 5.
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Színpadi utasítás az V. felvonás 667. sorát követően: „A Curtain drawn discovers the heads and hands of
Dem. and Chir. hanging up against the wall. Their bodys in Chairs in bloody Linnen.”
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halhatsz meg még, Nagyapa! Szeretlek!” 147 – és ezzel a közönség érzelmi igényei teljes
kielégítést nyernek minden irányból. Ravenscroft Titus-a egyébként 1923-ig uralta a
színpadot shakespeare-i helyett.
További motiváció lehetett az adaptációkon átívelő stilisztikai csiszoláson, a
közönség számára hozzáadott borzongatáson és a csiklandós jelenetekkel való
fűszerezésen kívül, hogy a kor drámaírói szinte mind közéleti személyiségek is voltak, és
nagyon határozott politikai nézeteket vallottak. Néha az ösztönző erő az adaptáció
születéséhez a politikai üzenet felerősítése volt, és igen gyakran a drámaíró változtatásai
királypárti, patriarchális, tekintélyelvű üzenetet hordoznak. 148 Ez a politikai üzenet sokszor
már az új címből, vagy a régi címet kiegészítő új kitételből sejthető, mint például John
Crowne esetében The Misery of Civil War 149 (A polgárháború nyomorúsága) vagy Tate-nél
a The Ingratitude of the Common-wealth (A köztársaság hálátlansága), az előbbi egy VI.
Henrik-, az utóbbi egy Coriolanus-adaptáció. 150
Végül, de nem utolsósorban azt is meg kell említeni, hogy Shakespeare
„finomításának” morális aspektusai is voltak, és ez leginkább a történet szerkezetét,
kimenetelét

érintette,

amit

gyakran

megváltoztattak,

hogy

a

költői

igazság

győzedelmeskedjen: a rossznak bűnhődnie kell, a jókat pedig meg kell védeni. Mint látni
fogjuk, erre Tate Lear-je a legszemléletesebb példa, de Ravenscroft már említett Juniusa is
többek közt azért kap nagyobb szerepet, hogy Titus figurájának gyöngéd, szerető jellemét
hangsúlyozza, és segítsen megtámogatni Titus különösen kegyetlen bosszúját Tamora
felett.
Ezek az átalakítások, mint látható, mind a darabok szerkezetét, a történetek
végkifejletét, mind a szereplőket, és gyakran magát a címet is érintik. Érdekes
megjegyezni, hogy a restauráció szerzői mindvégig csiszolásként, javításként fogják fel
saját tevékenységüket, és magabiztosságukat csak csodálni lehet. Nyilván vitatható, hogy
ezek a darabok jobbak-e Shakespeare szövegeinél, vagy hogy jók-e egyáltalán; a huszadik
század közepéig a restauráció volt az utolsó időszak, amikor Shakespeare darabjait ilyen
szabadon, a jobbá tétel belső bizonyosságával csonkolták, kiegészítették, átrendezték, és
ezt a tevékenységet általánosnak lehetett mondani. A restaurációt követően kialakult
147

„Ah, but you shan’t die yet, Grandfather, I love you!” ( IV. felvonás, 1. jelenet, 286.sor)
V. ö. Owen 152.
149
Ez a darab Shakespeare VI. Henrik második részének adaptációja, később (1681-ben) Henry the Sixth, the
second part, or, The misery of civil war As it is acted at the Duke's Theatre by His Royal Highnesses servants
címen jelent meg.
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A teljes cím: The Ingratitude of a Common-Wealth; Or, The Fall of Caius Martius Coriolanus.
Shakespeare Coriolanus-ának adaptációja 1681-ből.
148
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Shakespeare-kultusz változtatta meg alapjaiban ezt a szemléletet, és a kultikus
Shakespeare-figura és a szent és érinthetetlen szövegfelfogás meggyökerezésétől kezdve
egészen a huszadik század közepéig a kritikusok nagy része elítélően, sőt, néha dühödten
nyilatkozott a restauráció drámaíróinak vakmerő tetteiről. Szégyentelen, gyűlöletes
baromság, perverzió, vandalizmus, csonkolás, életveszélyes aberráció, atrocitás − csak
néhány kifejezés azok közül, amelyeket Sandra Clark a kritikusoktól idéz a restaurációs
adaptációkból összeállított antológiája bevezetőjében, 151 de idézhetjük a nagytekintélyű
Charles Lambet is, aki mindenfajta beavatkozást kárhoztatott Shakespeare munkái
kapcsán. Az On the Tragedies of Shakespeare című kritikai esszéjében támadta Tate-et,
Cibbert, Drydent, és mindenkit, aki „ízléstelen szemétté” és „vulgáris anyaggá” tette
Shakespeare szövegeit, és nem kíméli a közönséget sem, hiszen a kor „szennyes/tisztátalan
(impure) füleinek szórakoztatásáról” beszél. 152 Tate munkásságának becsmérléséből
született új kifejezés is, a negatív konnotációjú „tatifikáció” szó, amelyet H. N. Hudson
szívesen használt a Shakespeare-ről szóló előadás-sorozatában (amelyhez a következőkben
még részletesen visszatérünk) a tizenkilencedik század közepén. „Száradjon le a kéz,
bénuljon meg a kar, amelyik hozzá mer érni Shakespeare darabjaihoz!” 153 − kiált fel nem
kis indulattal Hudson, és mellette idézhetnénk még számos szerzőt, akik szentségtörésnek
tartották, ha arra illetéktelen személy (és gyakorlatilag mindenki az) megváltoztatja
Shakespeare szövegét.
De még a huszadik században is tartotta magát ez a vélemény, George C. D. Odell
1920-ban például Davenant és Dryden Vihar-adaptációját „Shakespeare legrosszabb
elferdítése”-ként említi a „hasonló atrocitások két évszázados történetében,” 154 és ugyanezt
a darabot 1902-ben Thomas Lounsbury Shakespeare-re nézve sértésnek 155 nevezi. Mégis,
az 1660-as évek két legsikeresebb előadása ilyen „botrányos” Shakespeare adaptáció volt,
mégpedig az imént említett A vihar, avagy a bűvös sziget és Davenant Macbeth-je. „Lehet
ezeket az előadásokat Shakespeare jogtalan elferdítésének nevezni, ám tény az, hogy mind
151

V. ö. Clark, Sandra: Shakespeare Made Fit. Everyman Paperback Calssics, Orion Publishing, London,
1997: xliii.
152
„ribald trash” és „vulgar stuff” kifejezéseket Lambtől idézi James A. Davies: Charles Lamb, John Forster,
and a Victorian Shakespeare. In: The Review of English Studies, New Series, Vol. 26, No. 104. (Nov., 1975),
pp. 442-450.
153
„Withered be the hand, palzied be the arm, that ever dares to touch one of Shakespeare’s plays.” H.N.
Hudson: Lectures on Shakspeare. Baker and Scribner, New York, 1848.: 278.
Hudson Tate-re irányuló kritikai megnyilvánulásait a következő fejezetben részletesebben is idézem.
154
„I am inclined to believe that this is the worst perversion of Shakespeare in the two-century history of
such atrocities.” Odell, George C. D.: Shakespeare from Betterton to Irving. (1921) Vol.1. London: Dover
Publications, 1966: 31.
155
„most offensive” V. ö. Lounsbury, Thomas R.: Shakespeare as a Dramatic Artist. New York: Charles
Scribner's Sons, 1902: 303.
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Pepys naplójában fennmaradt reakciói, mind pedig a korabeli pénztári kimutatások arról
számolnak be, hogy a közönség lenyűgöző színházat látott bennük.” 156 Fontos
megjegyezni, hogy ezen „aberrációk”, „csonkolások” és „vandál perverziók” nélkül
Shakespeare valószínűleg megmaradt volna egynek a sok reneszánsz drámaíró közül úgy,
ahogyan a restauráció kezdetén a köztudat számon tartotta.
Ahogy Gary Taylor leszögezi: 1660-ban egy műveltebb átlagnéző annyit tudott
Shakespeare-ről, hogy színész volt, Stratfordban született, és a restauráció magas
elvárásaihoz képest tanulatlan volt. 157 Igen valószínű tehát, hogy Shakespeare mint
kultikus figura, színházi óriás, az angol nemzeti irodalom büszkesége és a nemzetközi
irodalom legismertebb, ikonikus szerzőfigurája nem jöhetett volna létre, ha a műveiből
született adaptációkat nem játsszák hatalmas sikerrel századokon keresztül
− hiszen van
olyan darabja is, amit még a huszadik század elején is csak a restaurációban született
adaptáció formájában állítottak színpadra, és számos darab (köztük a King Lear) eredeti
formájába visszaállítva először bukást hozott. Paradox módon a „Bárd” szövegeinek
szétszedése, csonkolása, a darabok kitartó átírása, új meg új formában való megjelenítése
kellett előbb, hogy a „szöveg mint eredeti” értékelése, sőt, kultikus tisztelete a „kultszerző” alakjával együtt megszülethessen. A kor közönségének kulturális ízlése nem az
volt már, mint 1642-ben, és Dryden, Davenant, Tate, Ravenscroft és kortársaik zseniálisan
alkalmazkodtak az igényekhez – és alkalmazták Shakespeare-t is. Valójában, ahogyan
Dobson is fogalmaz, irigylésre méltó a restauráció szerzőinek önbizalma, amellyel
Shakespeare-t nyersanyagként kezelték saját munkáik számára, éppen ahogyan
Shakespeare kezelte saját életében kortársai és más szerzők korábbi munkáit, például a régi
Leir-szöveget. 158
A restauráció szerzőit sem akadályozta a szerzői jogvédelem, különösen
Shakespeare-rel és kortársaival szemben semmiféle gátlásuk nem is lehetett, hiszen 1710ig, a „copyright act” 159 bevezetéséig és elfogadásáig semmiféle írói jogról nem
beszélhetünk. A tizennyolcadik század elejétől azonban fokozatosan kifejlődött a
156

„This may be bastardized Shakespeare (...) but both Pepys’s responses and contemporary box office
receipts prove that Restoration playgoers found it compelling theatre...” Dobson: 56.
157
„An educated reader or spectator in 1660 could be expected to know only three things at most about
Shakespeare’s life: that he was an actor, that he had been born in Stratford, and that he was poorly educated
by the standards of Restoration high culture.” Taylor, Gary: Reinventing Shakespeare: A Cultural History
from the Restoration to the Present. New York: Weidenfeld and Nicolson, 1989: 13.
158
V. ö. Dobson 56.
159
British Statute of Anne, 1710. V. ö. Feather, John: The Book Trade in Politics: The Making of the
Copyright Act of 1710, Publishing History, 19, 1980: 39. Ezt a rendeletet az első szerzői jogokat
megfogalmazó törvényként tartják számon, pontos másolata és átirata itt olvasható:
http://www.copyrighthistory.com/anne.html
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szerzőkoncepció, ami Shakespeare és műveinek státuszát is gyökeresen megváltoztatta.
Ehhez a koncepcióváltáshoz természetesen a restauráció szerzőinek (a saját irományaikat
illetően) sokkal ön- és küldetéstudatosabb írói attitűdje is hozzájárult. Ők a Shakespeareadaptációik színlapjait és kiadásait saját (korukban jól ismert és nagyra becsült) nevükkel
(is) ellátták, sőt előfordult, hogy csak a saját nevük fémjelezte az egyébként nagy részben
Shakespeare-átiratot – Tate Lear királya is így jelent meg először, Shakespeare neve
ugyanis a címlapon nem szerepelt. 160
Sokáig leginkább az előadásokkal párhuzamosan, azokat kísérve megjelenő
szövegkönyvek biztosították az olvasható Shakespeare-t. Hogy egy adott Shakespeareszöveget hol változtattak meg, csak az 1670-es években kezdték jelölni. Ezek a kiadások a
darabok egész szövegét tartalmazták, és idézőjelek segítségével jelezték, mely részeket
hagyták ki az előadásból. Mind a Hamlet, mind pedig a IV. Henrik megjelent ebben a
formában, a következő megjegyzéssel ellátva:
Az Olvasónak
Ebből a darabból, mivel előadásra túl hosszúnak bizonyult, a színpadon kimaradnak
azon részek, melyek a történetvezetés és az értelem rovására nem mennek: de, hogy
nehogy megsértsük az összehasonlíthatatlan nagyságú szerző személyét, e kiadásba
az eredeti szerint belefoglaltuk e kimaradt részeket, ezzel a jellel jelölve: “. 161
Marsden fölhívja a figyelmet, hogy csak a tizennyolcadik század végétől igyekeznek
idézőjelekkel jelölni a kiadott adaptációkban is Shakespeare változtatás nélkül hagyott
szövegeit. Colley Cibber az 1700-as III. Richárd-kiadásban megkísérli a shakespeare-i és
nem shakespeare-i sorokat megkülönböztetni, a „kíváncsiak kielégítésére.” Cibber
jelölésrendszere bonyolult, és nem csak azokra a sorokra terjed ki, amiket Shakespeare írt.
Így magyarázza a rendszert az előszavában:
A teljesen Shakespeare-től származó sorokat dőltbetűs formában nyomtattattam ki,
míg azok, melyek előtt ez a jel (’) áll, általában az ő gondolatai, az általam
legjobbnak gondolt alakban. Amit nem jelölök, vagy máshogyan, az teljesen a saját
alkotásom. Legjobb tudásom szerint igyekeztem imitálni Shakespeare stílusát és
gondolkodásmódját. 162
De például Davenant The Law against Lovers című darabja esetén is egyértelműen háttérbe szorult
Shakespeare neve.
161
„This play being too long to be conveniently Acted, such places as might be least prejudicial to the Plot or
Sense, are left out upon the Stage: but that we may no way wrong the incomparable Author, are here inserted
according to the Original copy with this Mark “.” Idézi: Marsden 21.
162
„Tho’ there was no great danger of the Readers mistaking any of my lines for Shakes[p]ear’s ; yet, to
satisfie the curious, and unwilling to assume more praise than is really my due, I have caus’d those that are
intirely Shakespear’s to be Printed in this Italick Character; and those lines with this mark (’) before ’em are
160
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Alaposan átgondolt rendszere ellenére Cibber nem minden esetben pontos, többször
előfordul, hogy Shakespeare-nek tulajdonítja saját sorait. Hozzá hasonlóan több színműíró,
aki fontosnak érezte a „költőóriás” szövegeit megjelölni saját adaptációjában (legtöbbször
a szerény kitétellel, hogy nem kívánnak Shakespeare dicsőségéből elvenni valamit is a
maguk számára), igen nagylelkűen átengedik számos változtatásukat Shakespeare-nek, és
Shakespeare eredetinek jelölt szövegében számos új sor marad. (Jó példa erre Cibber
mellett George Granville A velencei zsidó című darabjában Portia egyik monológja [IV. i.
184-197.].) Mint Marsden megjegyzi, „Cibber idézőjeleiben a Shakespeare eredetik
megkülönböztetésének igénye embrionikus formában jelenik meg.” 163 A jegyzetelés és
szövegszerkesztés kifinomult módszerei ekkor még nem alakultak tehát ki, de még
fontosabb, hogy igény sem volt még kialakulásukra, a szövegpontosság iránt kevés
érdeklődés mutatkozott, és ez a hozzáállás majd csak a tizennyolcadik század közepére
változik meg.
Nicholas Rowe 1709-es és Alexander Pope 1723-as kiadásai voltak az elsők,
amelyek Shakespeare eredetijét akarták szerkeszteni és értelmezni, és nem színpadi
kiadásokban és előadásokban gondolkodtak. De ezekben is jellemző a stilisztikai és
nyelvhasználati „szűrés” alkalmazása, minthogy Rowe és Pope kiadásaiban “az
‘alantasnak’ vagy ‘romlottnak’ vélt elemeket (morális és textuális értelemben egyaránt)
elválasztották a fő szövegrésztől, és Shakespeare-t mint a tökéletes decorummal bíró
felvilágosodás kori szerzőt alkották meg.” 164 Ezek a kiadások, noha ismertek és jelentősek
voltak, mégsem a széles olvasóközönséget célozták meg. Tonson népszerű és olcsó
kiadásai, amelyek a Shakespeare-műveket gyakorlatilag bárki számára elérhetővé tették,
csak az 1730-as évek közepére jelentek meg. Ezeknek az elérhető Shakespearedrámakiadásoknak a megjelenésével (és ezzel párhuzamosan az olvasni tudó emberek
számának ugrásszerű növekedésével) az olvasott drámairodalom óriási teret nyert, s ez a
színpad egyeduralmáról a nyomtatott oldalakra, a közösségi (színházi) élményről az egyéni
interpretációra terelte a hangsúlyt: Shakespeare olvasott szerzővé vált.

generally his thoughts, in the best dress I could afford ’em: What is not so mark’d, or in a different Character
is intirely my own. I have done my best to imitate his Style, and manner of thinking...”
Colley Cibber: Richard III. http://www.r3.org/bookcase/cibber1.html, szerk.: Tom Dale Keever, 1994.
163
„Cibber’s inverted commas represent the embryonic need to differentiate Shakespeare from nonShakespeare.” Marsden: 22.
164
„ […] elements regarded as ‘low’ or ‘corrupt’ (either in a moral or a textual sense) were separated from
the body text and Shakespeare is constructed as a fully decorous Enlightment author.” Clark: xlii.
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Az adaptációs tevékenységet (és itt leginkább a radikális adaptációkról beszélünk)
tehát a tizennyolcadik század második felétől nem folytatták, noha a már elkészült
adaptációk szilárdan tartották magukat a színpadokon. A század végén és a tizenkilencedik
században pedig már egyenesen lenézték és kemény kritikával illették ezeket, mert addigra
Shakespeare mint szöveg a számos és egyre igényesebb kiadásoknak köszönhetően
valamiféle állandóságot kapott (persze számos shakespeare-i szövegvariáció párhuzamos
létezése mellett), az igazi kanonizáció tehát ekkorra ment végbe. “Shakespeare-t egyre
inkább nyomtatott szövegként értelmezték” 165 és a restauráció utáni időszakban határozott
hasadás következett be a színpad és a nyomtatott szöveg befogadása és értelmezése
(„stage” és „page”) és ezzel párhuzamosan a populáris és tudományos szintű Shakespearebefogadás között. És bár az irodalomtudomány és az olvasóközönség számára a
Shakespeare-szöveg eredetisége és érintetlensége lett központi fontosságú, a színpadokon
még sokáig olyan darabokat fémjelzett Shakespeare „hatalmas” neve, amikhez gyakran
nem sok köze volt a mesternek. Az adaptációk rövid távú érdeme tehát, hogy Shakespearet megmentették a feledéstől és koruk közönségének kedvelt írójává tették, hosszú távú (és
némileg áttételes) eredménye pedig maga a sokat tűrő, alakítható, vitatható, de immár
mindenképpen óriási erejű és tekintélyű Shakespeare-szövegtest.

165

„Shakespeare was beginning to be perceived as a printed text.” Marsden: 24.
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A MEGSZELÍDÍTETT LEVIATHÁN: NAHUM TATE LEAR KIRÁLYA
Talán a leghíres-hírhedtebb adaptáció a restauráció korából Nahum Tate Lear királya,
amely az előző fejezetben említett összes motivációt bemutatja (a nyelvi, stilisztikai
csiszolástól a színésznők figyelembevételén át a politikai üzenet kristályosításáig, valamint
a morális- és szépérzék neveléséig). Nahum Tate korának elismert költője és írója volt,
olyannyira, hogy Shadwell után ő kapta a koszorús költői címet 1692-ben. Számos eredeti,
nagysikerű színpadi művet írt, a leghíresebb talán a Brutus of Alba, or The Enchanted
Lovers [Az elbűvölt szerelmesek] (1678), mivel ennek adaptációja szolgált alapul
valamivel később Henry Purcell operájának (Dido és Aeneas) librettójához. Leghíresebb
költői művei közé tartozik a New version of the Psalms of David [Dávid zsoltárainak új
változata]; és versei közül kiemelkedik a Panacea, a poem on Tea [Gyógyír, vers a teáról]
(1700) című. Ám sokoldalúsága ellenére Tate személyét a mai irodalomtörténeti
kutatásokban leginkább Shakespeare (és kortársai) nevével kapcsolatban emlegetik, mivel
színpadi művek szakértőjeként számos reneszánsz dráma adaptációját készítette el, és úgy
tűnik, az utókort napjainkig ez a szál foglalkoztatja leginkább munkásságából.
Adaptációi között megtaláljuk a The Sicilian Usurper [A szicíliai zsarnok] (1681)
címűt, mely a II. Richárd alapján készült, illetve a már említett The Ingratitude of a
Commonwealth [A hálátlan köztársaság] (1682) című darabot, a Coriolanus átiratát, de
adaptálta Chapman és Marston Eastward Ho! [Keletre fel!] című darabját is, The Cuckold's
Haven [A felszarvazott menedéke] (1685) címmel, és Webstertől a White Devil-t [Fehér
ördög] mint Injured Love [Sértett szerelem] írta át. Egyik adaptációja sem hozott olyan
nagy és kitartó sikert, mint a The History of King Lear, amelyet 1681-ben fejezett be, és
amely a tizenkilencedik század közepéig Shakespeare tragédiája helyett uralta a
színpadokat melodramatikus-tragikomikus atmoszférájával, bolond nélkül, szerelmi
szállal, „happy ending”-gel, mindazzal, ami a kor közönségének vonzó lehetett.
Tate korának ízlése szerint alakította át a darabot, igazodva a kulturális-irodalmi
korszakhoz, amelyben Davenanttól és Drydentől kezdve a kritikusok és irodalmárok
„nagyon is tudatában voltak a saját neoklasszikus kifinomultságuknak; a klasszikus
tudományok és a francia kulturális egyeduralom formálta történelmi szakadékon át
tekintettek vissza az Erzsébet-kori dráma idejére. A kor szövegkiadásai Shakespeare-t a
saját szintjükre akarták emelni szabályosság és decorum terén.” 166
166

„[Critics] were very conscious of their own neoclassical refinement; they looked back at Elizabethan
drama across a historical gulf which had been opened up by classical scholarship and French cultural
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Tate a Lear király kiadásakor előszót, vagy inkább ajánlást írt a darabhoz, Thomas
Botelernek. A kor színműíróinak igen kedves foglalatossága volt az előszóírás, és számos
esetben nem egyszerűen csak a darab keletkezéstörténete és az azzal kapcsolatos fontos
tudnivalók szerepelnek a szövegben. Drydennek például egy-egy előszava (a már említett
Troilus és Cressida esetében is) inkább irodalomtörténeti és -elméleti esszének mondható.
Arról tesz tanúságot, hogyan gondolkodott a kor az irodalomról, a drámáról és egyes
személyekről (itt leginkább persze Shakespeare-ről) általában. Minden restaurációs
adaptációhoz szerkesztett előszó elsősorban azt próbálja megmagyarázni, a szerzők miért
fogtak hozzá az átalakításhoz, és mi az eredetiről (Shakespeare-ről) alkotott véleményük.
Tate előszava rövid, lényegre törő, a restauráció adaptációs hozzáállása általában is
kiolvasható belőle, magára a darabra nézve pedig különösen érdekes információkra
találunk, hiszen Tate csaknem összes motivációja elénk tárul. Teljes magyar fordítása
eddig még nem készült el, talán ezért is érdemes ezt a nem túl hosszú, de nagyon fontos
szöveget teljes terjedelmében idézni és elemezni:

Ajánlás Kiváló Barátomnak
Thomas Boteler nemes úrnak
Uram,
Természetes joga van ehhez a műhöz, minthogy az Ön tanácsára kíséreltem meg
feltámasztását némi változtatással. Ilyen vakmerő vállalkozásra semmi sem vehetett volna rá,
csak az Ön rábeszélése és a magam rajongása Shakespeare minden ránk maradt írása iránt.
Előfordult, hogy a történet újraalkotása néha azt a nehéz feladatot rótta rám, hogy a
főszereplők olyan – karakterükhöz illő – dolgokat is kimondjanak, amelyekhez Szerzőmnél
alapot nem találtam. Lear valódi és Edgar színlelt őrültsége oly extravagáns természetű (ezt
másként kifejezni nem tudom), hogy nem születhetett volna máshonnan, csakis a mi
Shakespeare-ünk Teremtő Fantáziájából. A képi világ és a nyelvezet olyan furcsa és
meglepő, és mégis olyan kellemes és találó, hogy bár tudjuk, csakis Shakespeare formálhatta
ezeket a képzeteket, mégis mély megelégedéssel tölt el a tény, hogy az adott mondanivalót
semmi mással nem lehetett volna kifejezni a világon. Hogy feleljek kérdésére, az egész
művet egy halom ékkőhöz tudnám hasonlítani, melyek nincsenek felfűzve, megcsiszolva, ám
amelyek rendezetlenségükben is oly megrendítőek, hogy hamarosan rájöttem, igazi kincs van
a kezemben. Jó szerencsémnek köszönhetem, hogy kiutat találtam a történet szabálytalan és
valószínűtlen szerkezetéből, mégpedig az egész művön átívelő szerelmi szál formájában
Edgar és Cordelia között, akik pedig az eredetiben egy szót sem váltanak egymással. Ez teszi
valószerűvé az első színben Cordelia közönyét és apja szenvedélyességét. Hasonlóképpen
magyarázza Edgar álca mögé bújását is: nemeslelkű tetté válik, ami azelőtt csupán kisstílű
menekülés volt élete megmentéséért. A történet hangulata egyértelműen emelkedettebbé
válik ezáltal, és így alkalom adódott egy-két új szín megírására, melyek (talán) több sikert
mint érdemet hoznak majd. Ez a módszer szükségszerűen vitt arra, hogy a történetet az
ártatlanul szenvedő személyek diadalával zárjam: másképpen a színpadot holt tetemekkel
hegemony. […] the acting editions of such a period sought to elevate Shakespeare to its own standards of
regularity and decorum.” Womack, Peter: ’Secularizing King Lear. Shakespeare, Tate and the Sacred.’ In:
Holland, Peter (szerk.) King Lear and its Afterlife. Shakespeare Survey 55. Cambridge University Press,
Cambridge, 2001: 97.
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kellett volna túlterhelnem, ami sok tragédia végét nevetségessé teszi. De nem kis félelem
töltött el e vakmerő lépés miatt, míg ki nem derült, hogy a közönség jól fogadta a
változtatásokat; és ha ez az olvasót nem győzné meg, olyan tekintélyt is idézhetek, aki
bizonyosan meg tudja győzni:
„És nem is olyan könnyű vállalkozás egy tragédiát boldog véggel zárni, hiszen életben
tartani nehezebb, mint ölni: a tőr és a mérgezett kehely mindig készenlétben áll, de az írótól
sokkal több művészi erő és helyes ítélőképesség szükségeltetik ahhoz, hogy a cselekményt a
végső kétségbeesésig vigye, és azután mégis valószerű történésekkel mindent jóra fordítson,
és ez az előadás során is sok gyötrelemmel jár.” (Dryden úr előszava a Spanyol Baráthoz.) 167
Még egy dolog miatt szabadkoznom kell, mégpedig azért, mert kissé régies kifejezéseket
használtam a darab legújabb részeiben is. Bevallom, szándékomban állt részben
alkalmazkodni íróm stílusához, hogy a jelenetek illeszkedjenek a darabba, részben pedig
hasonlóvá akartam tenni a szöveget az itt megjelenített időhöz és személyekhez. Ezt, Uram,
teljességgel az Ön ítéletére bízom, aki a stílusnak mestere és bírája is egyben. A természet
mentessé tette Önt országunk morózus, komor hangulatától mielőtt külföldre távozott, és Ön
a kifinomultságot mesterkéltség nélkül hozta haza utazásaiból. Sok hibát látok a következő
oldalakon, és kétségem sincs afelől, hogy Ön még többet talál; mégis, olyan sokra tartom
barátságunkat, hogy az egész művet Önnek nyújtom át ajándékként, és maradok baráti
tisztelettel alázatos szolgálatára:
N. Tate 168

A szövegből legelőször a Shakespeare-re vonatkozó megjegyzéseket érdemes kiemelni:
amikor ezek a sorok születtek, Shakespeare személyét már bizonyos fokú imádat vette
körül (korabeli források arról számolnak be, hogy Tate maga is rajongott Shakespeare-ért),
ám világosan észlelhető az odaadás és a mély tisztelet mellett az a fajta „javító” szándék,
ami a zseni tévedéseinek szól. Shakespeare költői zsenialitását Tate az őrület-jelenetek
kapcsán említi meg, szuperlatívuszokban beszél „a mi Shakespeare-ünk Teremtő
Fantáziájáról”, és ebben a többes szám első személyű birtoklásban már az angol nemzeti
költőzseni el- és felismerését is láthatjuk. Shakespeare képei furcsa, meglepő, kellemes és
találó jelzőket kapnak, és e kezdeti lelkesedésből arra következtetnénk, hogy Tate
változtatásai csiszolgatáson és egy-két közbeékelt megnyilatkozáson nem mennek majd
túl. A főszereplők karakteréhez illő extra sorok beírásáról olyan szerényen és érintőlegesen

167

Tate saját, szövegbe ékelt jegyzete.
Tate előszavának és Lear királyának megjelent magyar fordításáról nincsen tudomásom. Részleteket
fordított belőle már többek között Kiss Zsuzsanna és Reuss Gabriella is, ám számunkra itt a szinte a szöveg
egésze tartalmaz olyan információkat, amelyekre a későbbiekben szükség lesz. A fordítás alapjául szolgáló
szöveget függelékben közlöm. Az előszó szövegét az alábbi forrás alapján fordítottam:
http://andromeda.rutgers.edu/~jlynch/Texts/tatelear.html; szerk.: John Lynch.
A darabból származó többi részletet az alábbi nyomtatott kiadásból idézem:
Nahum Tate: „The History of King Lear.” In: Fischlin, Daniel; Fortier, Mark (szerk.) Adaptations of
Shakespeare. Routledge, London and New York, 2000: 68-96.
168
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beszél, mintha mennyiségben és minőségben csekély lenne a változtatás mértéke. A
változtatások azonban, mint látni fogjuk, minden szinten alaposak, sőt, alapvetők.
Tate hírhedt és sokat idézett hasonlatában Shakespeare Lear-jét egy halom
csodaszép, de felfűzetlen és csiszolatlan ékkőhöz hasonlítja. 169 A (nyelvi, stilisztikai)
„csiszolgatás” tehát nem lesz elég. Tate a finom és szemléletes hasonlattal jelzi: ahhoz,
hogy ékszerré válhasson, Shakespeare ékköveit bizony fel kell fűzni, azaz a szerkezet teljes
átalakítására van szükség, hogy a darab működőképes legyen. Azt gondolhatnánk, hogy az
„ékkövek” csiszolgatása és sorba rakása, és egy-két extra gyöngyszem beiktatása (az új
sorok formájában) elég lehetne már, de Tate ekkor dobja be a legizgalmasabb ötletét: a
szál, amire felfűzi majd ezeket az ékköveket, és amivel rendet tesz a darab minden
szintjén, a szerelmi szál lesz Cordelia és Edgar között. A darab motivációs rendszerének
minden, számára kellemetlenül homályos részletre (Cordelia hideg és udvariatlan
viselkedése, Lear dühe, Edgar álruhába bújása) megoldást talál a szerelmi szál szövésével.
Tate szerint Cordelia modora, apjával szemben tanúsított viselkedése az első jelenetben
úrinőhöz nem méltó, túl nyers és indokolatlan. A szerelmi szál strukturálisan és
tematikusan is „telitalálat”, hiszen nemcsak motivációt biztosít Cordeliának („a tiltott
románc beékelése [...] új belső vívódást teremt az apja iránti szeretet [és engedelmesség] és
a szerelem érzése között”), 170 de az ellentét bemutatása erősíti a köteléket a fő- és a
mellékszál között is: az erősen testi, öncélú és tobzódó kapcsolat Edmund és a nővérek
közt méltó ellenpontra talál Cordelia és Edgar éginek és tisztának ábrázolt szerelmében,
ráadásul a két mellékszál az egymásra találó szerelmesekkel össze is fonódik a végére.
Ebből önmagában még nem következne, hogy Tate a darabot nem tragédiaként fejezi
be. Tate mégis szükségszerűnek látja, hogy a darab „emelkedettebb hangulatát” boldog
véggel zárja, és úgy dönt, a költői igazságszolgáltatás hatalmas erejénél fogva
megjutalmazza a jókat, és megbünteti a gonoszokat. A boldog (vagy legalábbis
megnyugtató, kiegyensúlyozott) végkifejlet nem csak Tate darabjára jellemző, hiszen „míg
a Shakespeare-darabok sokszor ellentmondásokkal és antiklimaxszal érnek véget, az
A hasonlat a prológusban is megismétlődik, de ott virágokból virágfüzér lesz. Ha „isteni” talajban nőtt,
csodálatos virágokról van szó, egyszerű ember is képes létrehozni belőle a szemet gyönyörködtető
kompozíciót. „...since in rich Shakespear’s soil it grew,/ ’Twill relish yet with those whose Tasts are
True,/And his Ambition is to please a Few./ If then this Heap of Flow’rs shall chance to wear/Fresh Beauty
in the Order they now bear,/ Ev’n this Shakespear’s Praise; each Rustick knows/’Mongst plenteous
Flow’rs a Garland to Compose/ Which strung by his course Hand may fairer Show,/ But ’twas a Pow’r:
Divine first made ’em Grow.” Tate: „The History of King Lear.” In: Fischlin és Fortier: Adaptations of
Shakespeare. Routledge, London ; New York, 2000: 68. A Tate-darabból származó idézetek ebből a
kiadásból származnak.
170
„The inclusion of this thwarted romance creates a new struggle for Cordelia between love for her father
and for her lover.” Marsden: 26.
169
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adaptációk olyan végződéseket mutatnak be, amelyekben minden befejezettnek tekinthető.
A cselekményszálakat elvarrják, a karaktereket vagy kiházasítják, vagy meghalasztják, és
ezekkel a stratégiákkal a darab morális üzenete bizonyosan célt ér.” 171A jó és a rossz harca
mindig a zárójelenetekben éri el a csúcsát. Még ha szenved is a tisztesség és a jóság, mint
ahogy számos más tragédiában is előfordul, a végére mégis a rend és a jogszerűség
érvényesül, és a jók elnyerik méltó jutalmukat, a gonoszoknak pedig menthetetlenül
bűnhődniük kell. A „költői igazságtételként” ismert elvet már a legkorábbi adaptációkban
is alkalmazták (bár a restauráció korában maga a kifejezés még nem volt általános
használatban), és a restaurációs adaptációk készítői legtöbbször törekedtek arra, hogy a jó
és a rossz harcának ábrázolásakor mindig az előbbi győzzön a darab végén. A jó
győzelmének konvenciója megvolt persze Shakespeare korában is, hiszen legtöbbször az
Erzsébet-kori drámákban is felülkerekedik a jóság, a remény, de a tragédiák főhősei – csak
úgy, mint az ókori görög tragédiákban 172 – mind belebuknak a küzdelembe. A tragédiák
nagy részében (pl. az Othello, a Hamlet) a restaurációs adaptációk meg is engedik ezt a
bukást, ám a Lear király esetében Tate nem hagyhatta, hogy kilátástalansággal, és a királyi
jogok visszaszerzése, restauráció nélkül záródjon a darab.
A hírhedt happy ending Tate Lear királyában nagyszerű példája a költői igazságtétel
működésének és működtetésének, és a Lear király esetében a boldog végkifejlet még
szépen illeszkedik is a történethez. Hiszen talán éppen az „eredeti” Shakespeare-darab
vége tűnik – legalábbis az átlag nézőnek-olvasónak – természetellenesebbnek, mert ott is
minden adott a boldog végkifejlethez: Lear és Cordelia kibékülnek, bűnhődnek a
gonoszok, és a teljes döbbenet erejével hat, hogy Cordeliát nem sikerül megmenteni a
haláltól. Ahogyan A. D. Nuttall fogalmaz, „Shakespeare destruktív energiáinak
maximumát mozgósította, amikor [a krónikákban is győztes] Cordelia győzelmét
vereséggé formálta,” 173 hiszen csak éppen nem érnek oda a felmentő erők, éppen, hogy
nem sikerül Cordelia és Lear menekülése, Tate ragaszkodása a boldog végkifejlethez tehát
nem is olyan botrányos, mint amilyennek első pillantásra tűnik, sőt, inkább természetesnek

171

„While Shakespeare’s plays frequently end with ambiguity or anticlimax, the adaptations present
conclusions where everything could be said to be concluded. Plotlines are neatly wrapped up, characters are
married or killed off, and through these strategies of closure, the plays’ moral messages are relayed.”
Marsden: 27.
172
„A jól megalkotott mes[ében]… a változásnak … jó sorsból balsorsba kell történnie, nem alávaló, hanem
… inkább jó, mint rossz embernek végzetes tévedése miatt.” Arisztotelész, Poétika. Pannon Klett Kiadó,
Budapest, 1997: 55. Fordította: Ritoók Zsigmond.
173
„It might be thought that Shakespeare excercised his maximum destructive energy, when he turned this
victory [of Cordelia in the Chronicles] a defeat.” A. D. Nuttall: Why Does Tragedy Give Pleasure?
Clarendon Press, Oxford, 1996: 90.
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mondható. Több mint valószínű, hogy Shakespeare minden forrástól eltérő és minden
addigi tragédiánál sokkolóbb zárójelenete az Erzsébet-kori közönségnek éppolyan
szokatlan és döbbenetes volt, mint a happy ending egy Shakespeare-szöveget ismerő és
elváró nézőnek. „Az eredeti közönség egészen más végre számítva kétszeresen is
megdöbbenhetett, s a megdöbbenést megerősítették a jelek, amelyek még utalhattak arra,
hogy Cordelia esetleg mégis életben van.” 174 Kenneth Muir megkockáztatja a kijelentést,
hogy a darab tragikus vége késleltette későbbi rehabilitációját is. 175 Számos kritikus
nyilatkozott egyébként Shakespeare tragikus végkifejletéről úgy, hogy túl kegyetlen, nem
színpadra való, és ráadásul még történeti hitelességgel sem bír. 176 Például Charles Giddon
a következőket írta róla 1710-ben:
A Király és Cordelia semmiképpen sem halhatnak meg, és ezért Tate úr nagyon helyesen járt
el, amikor megváltoztatta a végkifejletet, hiszen az, hogy az erény és a kegyesség ilyen
igazságtalan véget ér, minden bizonnyal undorítja az olvasókat és nézőket.177

Hasonló okból támogatta Tate verzióját 1765-ben Samuel Johnson is, aki Tate-hez és más
restaurációs szerzőkhöz hasonlóan a költői igazságszolgáltatást preferálta volna minden
drámában; így írt erről a sokat idézett, Lear-hez készült előszavában:
Shakespeare eltűrte, hogy Cordelia erénye elpusztuljon az igaz ügy szolgálatában – ellentétben
az igazság természetes eszméjével, az olvasó reménykedésével, s ami még különösebb, a
krónikák hitelével. A Spectator azonban igazolja ezt az eljárást, s hibáztatja Tate-et, aki
átdolgozásában sikerrel és boldogsággal ajándékozza meg Cordeliát. A Spectator szerint „a
tragédia ezzel elvesztette fele szépségét.” [...] Az olyan darab, amelyben a gonoszok
boldogulnak, az erényesek pedig elbuknak, még kétségtelenül jó lehet, mert híven ábrázolja az
emberi élet megszokott eseményeit. De mivel minden eszes lény természettől fogva szereti az
igazságot, nem látom be egykönnyen, miért tenne az igazság figyelembevétele valamely
darabot rosszabbá? Vagy – amennyiben egyéb kiválóságok megegyeznek – miért ne
távoznának a nézők nagyobb tetszéssel az üldözött erény végső diadalának láttán? A jelen
esetben a közönség döntött: Cordelia Tate kora óta mindig győztesen és boldogan vonul
vissza. 178

174

M. H. Abrams–Stephen Greenblatt (szerk.) The Norton Anthology of English Literature. 1. kötet, Norton
and Co. New York and London, 2000: 1107. A Lear király szövegéhez írt bevezető tanulmányból idézi Nagy
Gabriella Ágnes: „Peter Brook – Transzkulturális Shakespeare-előadások.” In: Recepció és Kreativitás.
http://www.phil-inst.hu/recepcio/htm/4/408_belso.htm
175
„ […] it may well be, that the tragic nature of the tragedy delayed its rehabilitation.” Kenneth Muir: ’The
Rehabilitation of King Lear and Troilus and Cressida’. In: Shakespeare’s Universe: Renaissance Ideas and
Conventions. Essays in honour of W.R. Elton. Ed: John M. Mucciolo, Scolar Press, Aldershot, 1996: 254.
176
V. ö. Muir: 253-4.
177
„The king and Cordelia ought by no means to have dy’d, and therefore Mr Tate very justly alter’d that
particular, which must disgust the reader and audience to have Virtue and Piety meet so unjust a reward.”
Gildon, Charles: „Remarks on the Plays of Shakespeare” In: Ioppolo, Grace, William Shakespeare's King
Lear: a Sourcebook. Routledge, London; New York: 2003: 49.
178
Samuel Johnson: „Előszó és jegyzetek az 1765-ös Shakespeare-kiadáshoz.” Kéry László fordítása. In:
Szenczi Miklós (szerk.): Shakespeare az évszázadok tükrében. Budapest, Gondolat, 1965: 78.
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A zárójelenet elemzése a későbbi kritikákban is kulcsfontosságú marad, ám Johnsontól és
kortársaitól eltérően a legtöbb értelmezés Shakespeare tragikus fordulata mellett teszi le a
voksot, különböző okokat és motivációkat találva Shakespeare döntése mellett. A romantika
korára már egyértelműen kárhoztatták Tate eljárását, William Hazlitt például (Charles
Lamb-et idézve) a következőket írja:
A zárójelenetek szomorúak, fájóan szomorúak; a pátosz minden határon túllép. Nyomasztó
érzéseinken az könnyít, hogy azonosulunk mások balszerencséjével, és eltöprengünk rajta.
És mégis képesek voltak boldog zárást írni e darab végére, amit Dr. Johnson helyeselt,
Schlegel viszont kárhoztatott. Egy mindkettejüknél – a költészet és az érzések terén –
kiválóbb tekintély [Charles Lamb] Shakespeare mellett tette le a garasát a Lear király színpadi
előadásáról szóló megjegyzéseiben. Ezekkel zárjuk ezt az értelmezést.
„[...] Boldog végkifejlet! Mintha bizony a mártíromság után, amelyet Lear megélt, érzéseinek
eleven megnyúzása után, tehetne bármi jobbat, mint hogy illedelmesen elhagyja az élet
színpadát! Ha képes boldogan élni tovább, akkor mire volt jó az egész felhajtás? Minek
kínozták feleslegesen az együttérzésünket? Mintha az a gyerekes öröm, hogy visszakapja az
arannyal kivert palástot és a jogart, rávehetné, hogy újra elfoglalja elpocsékolt rangját; mintha
az ő korában és az ő tapasztalataival maradna bármi egyéb az embernek, mint hogy
meghaljon.” 179

Hazlitt és Lamb tehát kárhoztatják Tate „jó szerencsével” megtalált változtatásait: a
szerelmi szálat és az abból születő boldog végkifejletet szinte botrányosnak tartják, és
innentől kezdve ez a vélekedés általánosnak mondható. Anna Jameson például 1832-ben a
népszerű Shakespeare hősnői című munkájában hasonló erővel tiltakozik mind a boldog
végkifejlet, mind pedig Cordelia és Edgar románcával kapcsolatban:
Ki akarna, ilyen szenvedések sora után, tovább élni? Hogyan?! Jogart tenni újra a reszkető
kezekbe, és koronát az agg, megőszült főre, amelyre a vihar minden dühe rázúdult, s amin a
dörgő ég szárnyas villámai tomboltak? Ó, soha! Soha! [...] S az angyali Cordeliát egy
szenvelgő kis szerelmessé tették, és győzedelmesen, zászlók és dobpergés közepette
vonultatják le a színről, hogy Edgar felesége legyen. Nahát, ennél abszurdabbat […]
elképzelni is nehéz. 180

A szerelmi szál és a boldog végkifejlet persze nem az egyetlen szerkezeti újítás, hiszen
Tate a jelenetek sorrendjét is megváltoztatja, bár erre külön nem tér ki az ajánlásban. Tehát
nem a Shakespeare által létrehozott sorrendben fűzi fel az „ékköveket.” A
legszembetűnőbb változtatás rögtön az első jelenet, hiszen Tate Lear-je nem Gloucester és
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William Hazlitt: Lear. In: Pikli Natália (szerk.): Kinek teszel milyen hitet - Who to believe expecting what.
Budapest, ELTE BTK, 2010: 116. Gárdos Bálint fordítása.
180
„who, after sufferings and tortures such as [Lear’s], would wish to see his life prolonged? What! replace a
sceptre in that shaking hand? – a crown upon that old grey head, on which the tempest had poured in its
wrath, on which the deep dread-bolted thunders and the winged lightnings had spent their fury? O never,
never! […] they have converted the seraph-like Cordelia into a puling love heroine, and sent her off
victorious at the end of the play – exit with drums and colours flying – to be married to Edgar. Now anything
more absurd, […] can hardly be imagined.” Jameson, Anne: Shakespeare’s Heroines, Bell and Sons, London,
1913: 213.
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Kent csevegésével és a tróntermi jelenettel indul, hanem Edmund természet-monológjával,
annak is jócskán átalakított verziójával. Ez a monológ bemutatja azt is, miként látott Tate a
csiszolatlan ékkövek csinosításához, mik voltak a nyelvi/stilisztikai változtatások alapjai,
és mi volt annak mértéke. Tate stilisztikai és nyelvi változtatásai egyébként kevesebb
kritikát kaptak, talán mert valóban eltörpülnek a két „vakmerő lépés,” a románcos
motivációszövés és a boldog végkifejlet beiktatása mellett.
Ha azonban megvizsgáljuk a Tate-nél „Bastard” [Törvénytelen/Fattyú/Gazember]
néven szereplő Edmund monológját, láthatóvá válik, hogy a csiszolgatás következtében az
eredeti „ékkőből” alig marad valami. Már az a tény is jelentős, hogy Tate ezzel a
monológgal kezdi darabját. A korban alapvető, központi fontosságú felfogásként
uralkodott egy különleges természet-eszmény, amely szerint a megzabolázandó, vad
Természet minduntalan összecsapott a civilizált világ megművelt, az antik kultúrára
visszavezethető, módszeresen intézményesített, megszelídített, igazi Természetével
(Nature methodised), 181 s ez akár metafora is lehet Shakespeare „vad és természetes”
szövegének Tate-tel vívott csatájához, amelyből természetesen (és szükségszerűen) Tate új
szövege emelkedik majd ki győztesen. Edmund monológja maga is megszelídül, a
shakespeare-i vadhajtásoktól mentessé válik Tate gondos művelése alatt. Az alábbiakban
tehát következzen Shakespeare és Tate verziója Edmund természet-monológjára. 182 (A dőlt
betűvel szedett részek Shakespeare-től Tate-nél kimaradnak, Tate-ben félkövéren szedtem,
ami Shakespeare-nél is valamilyen formában megvan.)
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Tate ugyanabban a szellemi és filozófiai érában alkotott, mint Dryden és Pope, akik köztudottan nagy
hangsúlyt fektettek arra, hogy műveik (és az irodalom) igazi természetét az antik görög és római szövegekre
vezessék vissza. A természetes alkotás, ahogyan Pope több helyen is kifejezte, nem a vad és átláthatatlan
spontaneitásban és zsenialitásban rejlik (ahogyan azt később a romantikusok vélik majd), hanem abban,
ahogyan a természetet szabályossá (Nature still, but Nature methodised [An Essay on Criticism, I, 88-89.
sor]) tették az antik szerzők. Ez a szabályosság a természet sajátja, és ennek imitálása a szerzők feladata. A
természet utánzása tehát az antik szerzők imitálása, s az olyan vad géniuszok, mint amilyennek Shakespeare-t
is látták, csodálatosak ugyan, de semmiképp nem követendő példák. Innen pedig már csak egy lépés a vad
megszelídítésére tett kísérlet.
182
A monológokat a könnyebb és hitelesebb összehasonlítás érdekében angolul közlöm, Shakespeare és Tate
monológjainak magyar fordítása a függelékben megtalálható.
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Thou, nature, art my goddess; to thy law
My services are bound. Wherefore should
I
Stand in the plague of custom, and permit
The curiosity of nations to deprive me,
For that I am some twelve or fourteen
moonshines
Lag of a brother? Why bastard?
Wherefore base?
When my dimensions are as well
compact,
My mind as generous, and my shape as
true,
As honest madam’s issue? Why brand
they us
With base? With baseness? Bastardy?
Base, base?
Who, in the lusty stealth of nature, take
More composition and fierce quality
Than doth, within a dull stale tired bed,
Go to the creating of a whole tribe of
fops,
Got ’tween a sleep and wake? Well, then,
Legitimate Edgar, I must have your land:
Our father’s love is to the bastard
Edmund
As to the legitimate: fine word,
‘legitimate’!
Well, my legitimate, if this letter speed,
And my invention thrive, Edmund the
base
Shall top the legitimate. I grow, I
prosper:
Now gods, stand up for bastards!
(Act I. scene 2., 1-22.)

Thou Nature art my Goddess, to thy
Law
My Services are bound, why am I then
Depriv’d of a Son’s Right because I
came not
In the dull Road that custom has
prescrib’d?
Why Bastard, wherefore Base, when I
can boast
A Mind as gen’rous and a Shape as
true
As honest Madam’s Issue? why are we
Held Base, who in the lusty stealth of
Nature
Take fiercer Qualities than what
compound
The scanted Births of the stale
Marriage-bed?
Well then, legitimate Edgar, to thy right
Of Law I will oppose a Bastard's
Cunning.
Our Father’s Love is to the Bastard
Edmund
As to Legitimate Edgar: with success
I’ve practis'd yet on both their easie
Natures:
Here comes the old Man chaf’t with th’
Information
Which last I forg’d against my Brother
Edgar,
A Tale so plausible, so boldly utter’d
And heightned by such lucky Accidents,
That now the slightest circumstance
confirms him,
And Base-born Edmund spight of Law
inherits.
(Act I, scene i. 1-21)

Tate a természethez szóló, a törvénytelen születés igazságtalanságait ecsetelő részt
lerövidíti, és a homályosnak ítélt (plague of custom, The curiosity of nations; fourteen
moonshines/ Lag of a brother), illetve a már-már vulgárisnak ható, plasztikus,
gyermeknemzést ecsetelő sorokat (the creating of a whole tribe of fops, Got’tween a sleep
and

wake) egyszerűen

kivágja.

Helyette egyszerűbb,

rövidebb,

lényegretörőbb

fogalmazással hamarabb eljut az általa fontosabbnak tartott, Edgar ellen irányuló
cselszövés leírásáig, amiből kiderül, hogy még el sem kezdődött a darab, a Fattyú már
ármánykodik. Tate kivágja Shakespeare szóismétléseit is, amelyek a későbbi
89

értelmezésekben a monológ legerőteljesebb és leggyakrabban megkérdőjelezett pontjává
válnak, hiszen metanyelvi reflexióként is értelmezhetőek (With baseness? Bastardy? Base,
base? és fine word, ‘legitimate’!). Tate egyszerűen felesleges ismétlésnek – ha a
virághasonlathoz visszatérünk –, gyomnak tekinti Shakespeare „túlkapásait,” és habozás
nélkül meg is szabadul tőlük. Shakespeare Edmundja az utolsó egyező sor megjelenéséig
(Our Father’s Love is to the Bastard Edmund/ As to Legitimate...) 136 szót mond, Tate
Fattyúja mindössze 107-et, pedig a két monológ egésze csaknem (öt szó híján) ugyanolyan
hosszú. Tate fontosabbnak tartja, hogy lendületbe hozza a cselekményt Edmund
cselvetésének részletezésével (Tate-nél ehhez nyolc sor szükséges, míg Shakespeare két
sort használ a levél megemlítésére), mint hogy Edmund figuráját árnyalja, netán szimpátiát
csikarjon ki számára.
A nyelvi finomítás terén jól kivehetőek tehát Tate módszerei és törekvései Edmund
áthelyezett és átalakított monológjából, ám Edmund (és vele párhuzamosan Edgar)
átfogalmazott alakjának Tate idejében még súlyozottabb szerep jutott, és ezzel már
rátérünk Tate Lear királyba csomagolt morális, politikai állásfoglalásának taglalására.
Edgar és Edmund mint a jó és a rossz hiperbolikus ábrázolásai a szerkezeti és nyelvi
átalakítás eredményei, de megjelenítésük morális és politikai üzenete még erőteljesebb.
Bár Tate taktikusan és érthetően hallgat előszavában bármiféle politikai indítékról, a darab
politikai aktualizálásának hátterében egyértelműen a hosszan elhúzódó politikai válság állt,
amelynek során II. Károly utódlásának kérdése került a középpontba. 183 A válságot a
törvényes örökös (a yorki herceg, a későbbi II. Jakab) és a házasságon kívül született,
ambiciózus törvénytelen örökös (James Scott, Monmouth hercege) és támogatóik
szembenállása okozta. Tate üzenetét nem nehéz dekódolni: az, hogy Edmund mindvégig
„Fattyú”-ként szerepel, hogy ő nyitja meg az egész darabot hatalomvágyó törekvésével,
hogy királyi rangra mer törni, mind nyíltan utal az aktuális politikai helyzetre és finoman
szólva nem éppen kedvező megvilágításba helyezi a karizmatikus főszereplőt. Edgar és
Edmund figurája az események középpontjába kerül, a hősi, törvényes fiú és a démonikus,
törvénytelen között dúló harc végül egyértelműen eldől az előbbi javára, és az általános
boldogságot a törvényes utód trónra kerülése hozza meg.
Az ajánlás tehát részletesen megindokolja, Tate mit, miért és hogyan akart jobbá
tenni, miként „csiszolta” és „fűzte föl” Shakespeare csiszolatlan köveit, hogy korának
divatos ékszerévé tegye. Mint láttuk, nem szól azonban a politikai célzatú változtatásokról,

183

V. ö. Marsden: 44-47. és Womack: 97.
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és azokról sem, amelyek a karakterábrázolásban következtek be az ecsetelt nyelvi
átalakítás eredményeként. A legelső és legfontosabb, amiről Tate hallgat, ám a darab
folyására nézve jelentős különbség, a Bolond hiánya. Tate kihagyja a Bolondot, csak úgy,
mint korábban Davenant a Law Against Lovers esetében, mivel a Bolond figuráját
vulgárisnak, felesleges komplikációnak gondolhatta, és valóban, ha jobban megvizsgáljuk,
dramaturgiai szempontból a Bolond figurája nem igazán lényeges. A cselekmény nélküle is
éppen úgy halad előre, mint vele, homályos, enigmatikus, helyenként obszcén verselése és
a király megleckéztetése a lehető legtávolabb állt a restaurációs közönség és kritika
ízlésvilágától. Figurája zavart keltett, mert Lear alakját is összetettebbé, árnyaltabbá tette a
Bolondhoz fűződő viszonya, és a restauráció szerzőinek és nézőinek erre sem volt igényük.
Tate a lehető legjobban igyekszik leegyszerűsíteni Lear alakját, Bevis egyenesen
úgy fogalmaz, hogy Lear király „humoros” 184 karakterré válik, a kolerikus ember típusát
testesíti meg. 185 Tate Lear-je valóban közelebb áll a kolerikus típushoz, mint Shakespeare
szélsőségesen szerető és ugyanilyen vehemenciával gyűlölő, hibáztatható és mégis
szerethető, extrém szenvedésbe és önmarcangolásba beleőrülő extravagáns királyalakja. Az
adaptációban Lear körül mindenkire az lesz jellemző: leegyszerűsödik, egyértelművé válik,
motivációi és tettei letisztulnak és magyarázatot kapnak. Edmund minden maradék jóságát
elveszíti (Shakespeare-nél a végső jelenetekben valamelyest megszelídül), semmiféle
együttérzést nem vált ki a nézőkből, hiszen teljesen nyíltan (monológjaiban, félre
mondataiban és tetteiben is) a „hobbes-i gazember,” 186 a „szexuális ragadozó,” 187 a
bűnbánat legcsekélyebb jelét nem mutató áruló alakját testesíti meg. Ebben az
egyszerűsödésben nagy szerepet játszik a cselekményszál megújítása a románcos elemek
segítségével, illetve a motivációk világossá tétele, de része a karakterek egyszerűsödésének
a már említett nyelvi-stilisztikai csiszolás is.
A szerkezeti átalakítás és a stilisztikai, nyelvhasználati csiszolás okozta
karakterváltozásokra Cordelia alakja adja az egyik legérdekesebb példát. Shakespeare
hősnőjével ellentétben Tate Cordeliája józan kalkulációval jut arra, hogy ne mondjon
kedves, szép szavakat szeretetre (vagy inkább annak verbális megjelenítésére) ácsingózó
apjának, és így éppolyan számító, képmutató karakter lesz, mint nővérei. Azért bocsátunk
A „humour” klasszikus jelentésével; az ókori orvostudományban a jellem fő meghatározó elemeként
számontartott négy testnedv (four humours; melankolikus, szangvinikus, kolerikus és flegmatikus) alapján
megalkotott, sarkított, egyszerű jellemek leginkább a reneszánsz és klasszicista komédiákra jellemzőek.
185
„a humours character, the choleric man” Bevis, Richard W.: Englis Drama: Restoration and Eighteenth
Century, 1660-1789. Longman, London; New York, 1988: 55.
186
„Hobbesian villain” Bevis: 55.
187
„sexual predator” Womack: 98.
184
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meg neki, mert egyrészt a motivációja a szerelem (szemben a nővérek hatalomvágyával),
másrészt, mint azt a gondosan megfogalmazott, félre intézett szavaiban elénk tárja, tette
belső vívódást okoz:
Most jön az én próbám, és mily nehéz nekem,
hogy hideg szavaimmal ingerelnem kell a haragos királyt,
mert inkább tagadjon ki minden vagyonából,
semmint hogy gyűlölt karokba vessen. 188
Mindenesetre, ahogyan Womack fogalmaz: Cordelia érdekből teszi, amit tesz. Nehéz
helyzetéből nem a szótlanság és a csend felé menekül, mint Shakespeare karaktere, hanem
„természetes részese a színpadon zajló diskurzusnak,” kiszámított szavai és józan tettei
logikusan építkeznek a boldog végkifejlet felé. 189
Az ideális nő a restauráció idejében kegyes, szelíd, szerény és kiszolgáltatott,
ahogyan az Erényes Asszony a Férje Dicsőségére Válik 190 című alkotás 1667-ben
leszögezi. Ezzel az elvárással ellentétben „Shakespeare nőalakjai [Desdemona és Ophelia
kivételével, akiket gyakorlatilag változatlanul hagytak] ritkán szelídek és csak elvétve
passzívak.” 191 Ezért az esetek többségében az adaptációkban alapos átalakításon mennek
keresztül: Davenant Macbeth című zenés adaptációjában (1664) Lady Macbeth marginális,
bűnbe taszító figuraként lép színre, és vele párhuzamosan megjelenik az erényes asszony
mintaképeként Lady Macduff, akinek intenzívebb jelenléte arra szolgál, hogy – mintegy
tükröt tartva számára – tovább gyengítse Lady Macbeth negatív tulajdonságokat
megtestesítő alakját. Cordelia céltudatossága és engedetlensége tehát a nemesebb cél (a
szerelem) érdekében megbocsáthatóvá válik, és a továbbiakban Cordelia több hibát nem
követ el: nem menekül Franciahonba, és nem jelenik meg egy külföldi hadsereg élén,
bosszúra szomjazva a királyon esett sérelmekért. Tate darabjában Edgar vezeti a sereget
(tehát, újabb politikai célzatú üzenetként, Tate polgárháborút ábrázol, nem pedig francia
inváziót Angliában), míg Cordelia kizárólagos fegyverei a szépsége és a könnyei, ahogy az
a restauráció idején a női ideáltól elvárható volt.
Fontos kiemelni Cordelia alakjáról beszélve egy külső tényezőt is, amely Tate-et a
lány beszédesebb, logikusabb, és a színpadon erőteljesebben megjelenő megformálásához
vezette: a korban ünnepelt és egyre feljebb törekvő színésznők megjelenését. Cordelia Tate
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Cordelia (aside): Now comes my Trial, how am I distrest, / That must with cold speech tempt the
chol’rick King / Rather to leave me Dowerless, than condemn me / To loath’d Embraces! I. i. 92-95. The
History of King Lear: 69.
189
„naturally included in the normal discoursive circle of a stage happy ending” V. ö. Womack: 100.
190
The Vertuous Wife is the Glory of her Husband (1667), idézi: Marsden: 36.
191
„Shakespeare’s women are rarely meek and seldom passive.” Marsden: 35.
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darabjában kap egy bizalmast, Arante személyében. Arante két szempontból volt lényeges
Tate számára: egyrészt segíti Cordelia boldogulását a színpadon, meggátolva ezzel, hogy
Cordelia egyedül bolyongjon a sok férfi közt (ez úrhölgyhöz semmiképp sem volna méltó);
másodszor, és ez talán még fontosabb lehetett, még egy női szerep kerül a darabba,
ráadásul pozitív, segítő, komikára alkalmazható szerep, ami mindenképp kedvezett a kor
direktorainak és közkedvelt színésznőinek. Arante jelenléte enyhíti kissé a jelenet
„borzalmait,” amikor Edmund parancsára két bandita megtámadja Cordeliát, és el akarják
hurcolni, hogy Edmund kezére adják és ő kiélhesse Cordelián (a már korábban
kinyilatkoztatott) szexuális gerjedelmét. A nőrablásos jelenet egyértelműen olyan árulkodó
epizód lehetne, amelyen a szenzációhajhászás és a szexuális bizsergetés öncélú
megjelenítését lehetne számon kérni, de Tate dramaturgiailag indokolttá teszi (vagy
legalábbis igyekszik azzá tenni...) a jelenetet azzal, hogy Edgar menti meg Cordelia (és az
őt támogató Arante) becsületét a gazemberektől, és így szerencsétlen helyzetükben is
találkoznak, és biztosítják egymást szerelmükről és hűségükről.
Tate Cordeliája egyébként minden szempontból igazi jutalomjáték a színésznők
számára: szép, erényes, okos, hűséges, tragikus, és Tate kiegészítő jeleneteinek hála,
kellően sok szövege van. Shakespeare Cordeliája ezzel szemben „olyan szerep, ami a
csendtől a csend felé tart. A paradoxon, amivel minden Cordeliát alakító színésznőnek
szembe kell néznie – hogy Cordelia alakja központi fontosságú a darabban, mégis alig
mond pár sort – tükrözi a karakter alapvetően non-diszkurzív jellegét.” 192 Ezt Tate
főszereplőnője nem engedhette meg magának, ő ugyanazt a világot lakja, mint minden más
szereplő: beszédes, képmutató és alapvetően korrupt világot. 193 Tate ezért (is) ragadja ki
Cordeliát a csendtől terhes szerepkörből. A csend nem a sztárokhoz való, és a Cordeliát
alakító színésznők egytől egyig zajos sikereket igénylő sztárok voltak a maguk idejében. 194
Minden szinten lényegi változtatások történnek tehát Tate adaptációjában, és egyes
változtatások további változásokat vonnak maguk után. A szerelmi szál és az
emelkedettebb hangulat „szükségszerű” következménye lesz a boldog végkifejlet, a
stilisztikai

egyszerűsítés,

a

nyelvi-logikai

kétértelműségek

feloldása

pedig

„szükségszerűen” vezet a karakterek egyszerűsödéséhez, polarizálásához. Tate maga is
bevallja, hogy a változtatások némelyikével kapcsolatban kétségei voltak (nem kis félelem
192

„Shakespeare’s Cordelia is a role which moves from silence to silence. The paradox which strikes every
actress who does it – that it is absolutely central to the play but hardly has any lines – reflects the sense in
which it is fundamentally non-discursive.” Womack: 100.
193
V. ö. Womack: 100.
194
A leghíresebb Cordelia minden bizonnyal Elizabeth Barry volt, Thomas Betterton Lear-jének oldalán.
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töltött el e vakmerő lépés miatt illetve Még egy dolog miatt szabadkoznom kell és Ilyen
vakmerő vállalkozásra semmi sem vehetett volna rá, csak az Ön rábeszélése) de a hosszú
sikertörténet

bebizonyította,

hogy aggodalmai

feleslegesek

voltak.

A Tate-féle

változtatások egy része a Lear király-ban egészen az 1830-as évekig megmaradtak. Ez idő
alatt voltak kísérletek, hogy Shakespeare Lear-je fokozatosan újra teret nyerjen:
próbálkoztak a shakespeare-i sorok szaporításával (ezek voltak még a legsikeresebbek), a
Bolond és a tragikus végkifejlet visszahozásával, a szerelmi szál elhagyásával, s ezeket hol
külön-külön, hol együttesen igyekeztek bevezetni, sikertelenül, mert a kísérletek nem
állták ki a közönség próbáit. 195 Egészen addig nem lehetett sikeresen előállni az eredeti
Shakespeare-verzióval, ameddig Shakespeare drámájának szövege ismert és elfogadott
nem

lett

az

olvasóközönség

és

az

egyre

vehemensebb

Shakespeare-kritika

megnyilvánulásai révén. Schlegel, Lamb, Hazlitt, Keats és Coleridge valamennyien a Lear
királyt tartották Shakespeare költői csúcsteljesítményének, csakis szuperlatívuszokban
beszéltek róla. „‘Ilyen jelenetet sem azelőtt, sem azóta nem írtak soha.’ – jelentette ki
Coleridge Lear a harmadik felvonás negyedik színében található pokoljárásáról. […] Keats
szerint ‘a művészet nagysága intenzitásából fakad, minek hatására minden elillan, ami
kellemetlen, mert közelébe visz a Szépnek és az Igaznak. Vizsgáljátok meg a Lear királyt’
– tanácsolja testvéreinek –, ‘s látni fogjátok, ezt példázza az egész.” 196 Shelley is
hasonlóan vélekedett: ‘a Lear király, amennyiben ilyesfajta méricskélésnek egyáltalán
alávethető, az egész világ drámaművészetében a legtökéletesebb darabnak tekinthető.’197
Ám közülük többen és többször megjegyzik, hogy a Lear király előadhatóságával
kapcsolatban fenntartásaik vannak. A már idézett Lamb-esszé így fogalmaz:
Shakespeare Lear királyát nem lehet előadni. A királyra zúduló vihar színlelésére
használt ócska gépezet éppoly alkalmatlan az igazi elemek rettenetének
megjelenítésére, mint bármelyik színész magának Learnek az ábrázolására. Lear
nagysága nem testi, hanem szellemi mértékkel mérhető; […] De a darab túl van
minden művészeten, amit jól mutat minden, az átalakítására tett kísérlet. Túlságosan
kemény és magvas, muszáj beletenniük szerelmi jeleneteket és boldog végkifejletet.
Nem elég Cordeliának a lány-szerep, muszáj ifjú szerelmesként is ragyognia. Tate
horgot vetett e Leviatán orrlyukába, hogy Garrick és követői, e jelenet vásári
mutatványosai, annál hatékonyabban tudják fel-alá rángatni. 198

Lásd erről részletesen Reuss Gabriella: „Viharos sikerek, sikeres viharok: A vígvégű s a tragikus Lear
király szín-változásai.” In: Az értelmezés rejtett terei. Kijárat Kiadó, 2003: 129-142.
196
V. ö. Bate, Jonathan: The Romantics on Shakespeare. Penguin Books, London, 1992.: 198. és R. S. White:
Keats as a Reader of Shakespeare. The Athlone Press, London, 1987: 39.
197
Idézi: Gárdos Bálint: ’A leglegebb. Előszó Hazlitt esszéjéhez.’ In: Pikli Natália (szerk.): Kinek teszel
milyen hitet - Who to believe expecting what. Budapest, ELTE BTK, 2010: 109.
198
Hazlitt idézi Lamb-et a Lear című esszében. Gárdos Bálint fordítása.
195
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Lamb plasztikus metaforája a megszelídített Leviatánnal jól érzékelteti, milyen
vadnak, természettől fogva csapongónak, minden elemében rettenetesnek, s rettenetes
vadságában is csodálatra méltónak találták a kora- és érett romantika szerzői Shakespeare
Learjét. A viktoriánus kor egyik legmarkánsabb és legmeghatározóbb újságíró-kritikusa,
életrajzírója John Forster, Lambet követve “Tate koszorús költő úr oktalan szemetének”
titulálta az adaptációt, és soraival („Tate visszaadta Learnek műarannyal futtatott ruháit és
hamisan fénylő jogarát”) nevetségessé tette a boldog végkifejlet ötletét. 199
Többek között a kritikai megnyilvánulások, de ezen felül még a Shakespeare-t
olvasó színházi közönség markáns jelenléte, és egy színészgéniusz kitartó próbálkozásai és
meggyőző előadásmódja is kellettek ahhoz, hogy 1838-ban a Lear király majdnem a
Shakespeare által létrehozott formájában kerüljön színpadra. „William Charles Macready
színész-rendező és Shakespeare-rajongó 1838-ban vette magának először a bátorságot,
hogy visszahozza a Lear király cím alá Shakespeare mondatait és ezzel együtt a szövegből
másfél évszázadra száműzött Bolondot.” 200 John Forster ezt a visszaváltoztatást lelkesen
üdvözölte, és úgy vélte, ezzel Tate változatától (ami az eredeti „nagy részét
szentimentálisan triviálissá tette, a maradék részét meg közhelyessé polírozta”) a „dráma
magasabb rendű témáihoz és alkalmazásához” jutottak vissza, Macready előadásmódjáról
pedig úgy vélekedett, hogy „az egyetlen tökéletes képünk Lear királyról Betterton ideje
óta.” 201 De valójában Macready sem ragaszkodott maradéktalanul Shakespeare-hez, hiszen
ahogyan J. S. Bratton megjegyzi, „Macready szövege megtartotta Tate számos szerkezeti
átalakítását,” 202 tehát Tate változtatásait „nyomokban” tartalmazta még a színpadi előadás
1845-ig, amikor Samuel Phelps teljes egészében a shakespeare-i struktúrához tért vissza.
1848-ra már olyan szinten és hangvételben születtek sommás ítéletek Tate-ről és
munkásságáról, amiről 1681-ben és a rákövetkező, sikert sikerre halmozó évtizedekben
álmodni sem lehetett. Amerikában (ahol jóval tovább tartotta magát Tate, mint Európában)
H.

N.

Hudson

már

említett,

1848-ban

második

alkalommal

(!)

megjelent

előadássorozatának tizennegyedik darabja Tate adaptációjával kapcsolatban igen szigorú,
és nem kis indulatról tesz tanúságot:

199

„the ignorant trash of Mr. Poet-Laurate Tate” és „giving him back again his gilt robes and tinsel sceptre”
Idézi: James A. Davies: John Forster. A Literary Life. Leicester University Press, Barnes and Noble Books,
New Jersey, 1983: 28.
200
Reuss: 129.
201
„made much sentimentally trivial and polished all that remained into commonplace”
„fine vindication to the higher objects and uses of the drama”
„the only perfect picture that we have of Lear since the age of Betterton” Davies: 65.
202
Idézi: Reuss: 132.
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Jól ismert tény, hogy bizonyos „szófarigcsálók” megajándékozták a világot ennek a
darabnak a „tatifikációjával.” Ugyanebben a szellemben némelyek rímekbe szedték
számunkra a zsoltárokat; és azután, mint Shakespeare esetében is, a kereszténység egy
részének jó ízlése az ő verselő zsoltáraikat kedvelte jobban, szemben azokkal, amelyeket
Isten és Dávid írt. A fő érdeme a tatifkált Learnek, hogy a király és Cordelia
győzedelmeskedik. […] És mégis, Dr. Johnson ehhez a nyomorult darabhoz nagy nevének
támogatását adta. […] A drága Bolond kivágása, és Cordelia átalakítása valamiféle
szerelembeteg cselszövővé, aki csak azért mutat közönyt, dühíti fel az apját, és ingerli arra,
hogy kitagadja őt, hogy titkos nászra léphessen Edgarral, beteljesíti ezt a szégyentelen, ezt
a hitvány megalázást. Tate javított a Learen? Egy szabólegény inkább ki tudná javítani a
Niagarát! Száradjon le a kéz, bénuljon meg a kar, amelyik hozzá mer érni Shakespeare
darabjaihoz! […] 203

Hudson véleménye csak egy azok közül, amelyek Shakespeare nagysága előtt
hódolva

mindent

és

mindenkit

kárhoztatnak,

ami

a

„vegytiszta”

zsenialitást

megkérdőjelezi, netán javítani merészeli. Hudson sommás ítélete és kemény szavai Tate
valamennyi változtatására kitérnek, sőt, magát Tate-et mint költőt, 204 irodalmárt, és a kort
sem kíméli, amelyben alkotott. Shakespeare viszont (pontosan Tate-tel és korával
szembeállítva) istenként tündököl (hiszen Isten és Dávid zsoltárai állnak párhuzamban az ő
drámai műveivel) és Niagaraként pompázik, a természet ellenállhatatlan és csodálatra
méltó zuhatagaként. Mire Hudson előadásai másodszorra megjelentek, Londonban már
csaknem tíz éve visszaállították a színpadra Shakespeare Learjét, de – úgy tűnik – Tate
adaptációjának világraszóló hatása nehezen múlt a köztudatból.
Fokozatosan tehát eltűnt a színpadról (is) Tate isteni gondviseléstől oltalmazott,
győzedelmes, szerelmes Cordeliája, boldog öregkort megélő Learje és Gloucesterje, egész
reménykedő királysága, és teret engedett újra Shakespeare minden igazat elsöprő, minden
hit fölött kétkedő, minden reményt meghazudtoló költői mestermunkája számára, amely
azonban továbbra is nehezen feldolgozható, megválaszolatlan kérdésekkel szembesítő
színházi- és olvasmányélmény maradt mind a közönség, mind a kritikusok számára. John
Joughin a Lear’s Afterlife [A Lear utóélete] című esszéjében így ír: „a darab fölötti kitartó
ámulatunkhoz elválaszthatatlanul kötődik egyfajta érthetetlenség és szorongás, mert a
darab áthágja a jó ízlés és a decorum terén hagyományosan elfogadott küszöböket.” 205 Tate
darabjával kapcsolatban sem szorongás, sem értetlenség, sem megválaszolatlan kérdések
nem merültek föl, logikusan felépített és ok-okozatot lendületesen produkáló darabjához
203

H. N. Hudson: Lectures on Shakspeare (sic!): New York, Baker and Scribner, 1848: 277-78. Az eredetit a
függelékben közlöm.
204
Erre utalnak a zsoltárok átiratairól ejtett megvető szavak, illetve a szabólegény és Niagara metafora.
205
„[O]ur enduring fascination with the play seems to be inextricably linked to a sense of incomprehension
and anxiety concerning its transgression of most conventional thresholds of taste and decorum.” Joughin,
John: ’Lear’s afterlife’. In: Peter Holland (szerk.): Shakespeare Survey, 55. King Lear and its Afterlife. CUP,
Cambridge, 2002: 67.
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képest „Shakespeare szerkezete a passzivitástól bénultnak tűnik.” 206 A tudatos
cselekvéstől, a működőképes kommunikációtól főszereplők nagy része „őrület, vakság,
vagy tettetés következtében” elszakad: „üres tájon bolyonganak, saját fájdalmukba
temetkezve, esetleg (időben és térben) máshol zajló eseményekről váltanak töredékes
üzeneteket egymással.” 207 Ezzel szemben Tate adaptációja, (és a korban született
adaptációk általában is) „szinte elkeseredett biztonság utáni vágyat sugallnak, és az
adaptációk szerzői Shakespeare műveit mint a szociális és politikai biztonság emblémáit
mutatják be. 208 Tate darabjában – csakúgy, mint a névtelen Leir esetében – egyértelmű,
hogy az istenek a jókat védik, a rosszakat megbüntetik, és semmit sem hagynak a vak
véletlen és a kiszámíthatatlan sors kegyeire.”
A Shakespeare-darab tele van feloldhatatlan enigmákkal: miért nem menekül el
Edgar ahelyett, hogy kényelmetlen álcájában ténfereg? Miért tartja fenn ő is és Kent is a
kelleténél sokkal tovább álcáját? Miért bolyong Lear és Kent a pusztaságban ahelyett, hogy
a francia táborban menedéket keresne? Mi történik a Bolonddal? Ki vezeti a francia
sereget? Miért nem fedi fel magát Edgar Gloucesternek, miután az öreget megvakították és
felismeri fiai igaz természetét? Shakespeare magára hagyja ezekkel a kérdésekkel a nézőt,
az olvasót, Tate azonban a „homályos eseményeket az új kontextusban nyilvánvaló
motivációkkal oldja fel,” 209 és minden felmerülő kérdésre azonnal válaszol, nem hagy
homályos pontokat, félelmetes, önálló töprengéssel betöltendő űröket. A két darab ilyen
határozott szembenállása és koronként változó, ellentmondásos megítélése mindenképpen
tanulságos a mai értelmezők számára is. Ma, amikor Shakespeare alakja már nem az
„isteni bárd,” akinek szent és sérthetetlen alkotásaihoz nem ildomos kritikával közelíteni,
hanem az új és új értelmezésekre nyitott, kifogyhatatlan és boncolgatható, játszható és
alakítható, de mégis maradandó szöveg enigmatikus alkotója, Tate rehabilitációjának is
eljöhet (és részben már el is jött) 210 az ideje.

206

„[Shakespeare’s King Lear is] a structure disabled by passivity” Womack: 99.
„Cut off from reality by madness, blindness or pretence, they wander in an empty landscape, absorbed in
their own suffering or exchanging fragmentary messages about actions which may be taking place
elsewhere.” Womack: 99.
208
„The adaptations exude an almost desperate need for reassurance as Shakespeare’s adapters present his
plays as emblems of social and political security.” Marsden: 29.
209
„An opaque event is recontextualized as a transparent motive.” Womack: 99.
210
A huszadik század végétől már Tate adaptációjának több „eredeti” színpadi verziója is volt, ami arra utal,
hogy van a darabnak Shakespeare műve mellett létjogosultsága; lásd például a Riverside Shakespeare
Company New Yorkban 1985 márciusában bemutatott előadását. Kritika és leírás:
http://www.answers.com/topic/riverside-shakespeare-company
207
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II. 2. EDWARD BOND: LEAR – AZ ELKÜLÖNBÖZŐDÉS MINT ADAPTÁCIÓS TECHNIKA

A huszadik század közepére az adaptáció mint alkotásmód sokkal szabadabbá és
elfogadottabbá vált: a kánonban meggyökeredzett klasszikus szerzők műveinek átírása
megszokott formája lett az írói önkifejezésnek, számos drámaíró megpróbálkozott ismert
drámák átalakításával, átírásával, forrásul használva a híres szerzők jelentős műveit, hogy
saját művüket lendületbe hozzák sokat elemzett elődeik diskurzusba emelésével. Olyan
típusú általános érvényű bevezetőt írni a huszadik századi adaptációkhoz nem is lehet, mint
a restauráció korában készült darabokhoz, hiszen számos elméleti és politikai irányzat
szerzőitől rengeteg (és nagyon különböző!) adaptációval kell számolni.
Amint arról korábban szó esett, a huszadik század végére az adaptációkutatás az
irodalomtudomány külön ágává vált, és a számos különféle adaptáció vizsgálata igen
termékeny talajnak bizonyul azóta is. A korábbi (főként a reneszánsz kori illetve
restaurációs) adaptációkkal szemben a huszadik századra a szerzők motivációja alapvetően
más: nem a szövegek jobbítása, nem is csupán az adott történet ismertsége, sikere számít,
hanem, ahogyan látni fogjuk, a legtöbb esetben nagyon is tudatosan döntenek bizonyos
szerzők bizonyos műveinek feldolgozása mellett. A születő adaptáció ugyanis nem csak az
eredet-szöveget, hanem az adott (legtöbbször kultikus erejűvé növő) szerzőről és
szövegéről írt és alkotott értelmezési horizontot is új szintre emeli, mozgásba hozza.
„Olyan sok szerző merít a klasszikus színházi művekből, hogy a megkülönböztetés eredeti
és adaptáció között gyakran tűnik abszurdnak. De a huszadik században a klasszikusok
tudatos használata [saját célokra] darabok sorát hozta létre, melyeket hasznos lehet az
‘idézet színházának’ neveznünk,” 211 fogalmaz Jenny Spencer, ám talán még ennél is
többről van szó.
A huszadik század drámaadaptációi nem pusztán idéznek, hanem – és ez
lényegesebb

– kommunikációba lépve az eredet-művel markáns véleményeket

fogalmaznak meg az adott művek főbb (morális, pszichológiai, politikai...) kérdéseiről, és
legtöbbször az elkülönülésben, a más vélemény és álláspont megalkotásában találják meg
igazi feladatukat. Az adaptációk maguk is saját szerzővel bíró, azok neve alatt megjelenő
(törvény által védett) szövegek lesznek, és különös vonzerejük abban rejlik, hogy a
211

„So many dramatists mine classical theatre that distinctions between original plays and adaptations often
seem absurd. But in the twentieth century, self-conscious use of the classics has engendered a strain of plays
that might usefully be identified as the ‘theatre of quotation.’” Spencer, Jenny: Dramatic Strategies in the
Plays of Edward Bond, Cambridge: CUP, 1992: 78.
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klasszikus-kanonikus szerző/darab bevonásával saját korukra egy másik kor horizontjáról
reflektálnak, és párbeszédbe hozzák a jelent, a modern kort az adaptált forrás világával. A
huszadik század meghatározó eseményeinek és áramlatainak (világháborúk, tömegirtások,
milliók

eltűnése,

elpusztulása,

összeomló

totalitárius

rendszerek,

robbanásszerű

információs és technikai fejlődés, politikai és gazdasági ellentétek és változások, nemek
harca és a nemek közti határok elmosódása) lenyomatát őrzi a huszadik századi irodalom,
és így az adaptációk természetét is meghatározzák.
A huszadik század adaptációinak e korlátok nélküli sokféleségét legjobban az
adaptációk elemzésével és összegyűjtésével, illetve rendszerezésével foglalkozó kötetek
tükrözik. Példaként említhető két teljesen más irányból közelítő kötet: Savvas Patsalidis és
Elizabeth Sakellaridou (Dis) Placing Classical Greek Theatre (A klasszikus görög színház
(át)rendezése) 212 című könyve az antik görög színház adaptációjával foglalkozik, míg a
már sokszor idézett, Daniel Fischlin és Mark Fortier által szerkesztett antológia, az
Adaptations of Shakespeare a reneszánsz kulcsfigurájának darabjai kapcsán összegzi a
tudnivalókat az adaptációkról. Mindkét könyv hasonló vonalak mentén gondolkozik.
Patsalidis és Sakellaridou a görög drámák (színpadi- és egyéb irodalmi) adaptációival
foglalkozó írásokat többek között a Cultural Politics (Kultúrpolitika), a Revisionist
Readings (Átdolgozó olvasatok), a Gender Readings (Nemi olvasatok) és a Screen
Versions (Változatok a képernyőre) címet viselő tömbökbe osztja. Fischlin és Fortier a
bevezető tanulmányt tagolja hasonlóképpen, problematizálva az adaptációk viszonyát a
kortárs kulturális elméletekkel (contemporary cultural theory), a politikával és politikai
áramlatokkal (the politics of adaptation), idesorolva a rassz, a hatalom, a gazdaság, a
nemiség aspektusaiból változó olvasatokat, ezután pedig a szerző műveiből különböző
kultúrákban létrejövő adaptációkról szól (Shakespeare, nation, difference). A huszadik
század legismertebb drámaíróinak neve mindkét kötetben rendre megjelenik: Jean-Paul
Sartre, Jean Giraudoux, Jean Anouilh a klasszikus görög dráma kulcsfontosságú műveit
írták újra, míg G. B. Shaw, Friedrich Dürenmatt, Eugène Ionesco, Tom Stoppard, Bertold
Brecht, Heiner Müller és Edward Bond mind adaptáltak Shakespeare-darabot.
„Modernizált tereikkel, beszúrt jeleneteikkel, új karaktereikkel, modern pszichológiai
motivációikkal és/vagy filozófiai perspektívájukkal a huszadik századi adaptációk a
‘tragédia halálát’ ünneplik, vagy tudatosan kinyilvánítják saját látásmódjuk spektrumának

212

Savvas Patsalidis; Elizabeth Sakellaridou (szerk.): (Dis) Placing Classical Greek Theatre. University
Studio Press, Thessaloniki, 1999.
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csökkentését.” 213 Legtöbbször ezek a darabok sem működnek teljes hatásfokon, ha a már
meglévő

ismeret

az

eredet-szöveggel

kapcsolatban

(vagy

legalább

a

benne

megfogalmazódó történet és a hozzátartozó masszív irodalmi „kollektív tudat”) nem
mozgósítja a közönség/olvasó értelmezési stratégiáit, hiszen a szerzők célja leginkább az,
hogy kihasználják ezt a termékeny kommunikációt és értelmezési kontrasztot, ami az
eredet és az adaptáció közti feszültségből ered.
Így működik Edward Bond Lear című darabja is, amelyet 1971. szeptember 29-én
mutattak be a Royal Court Theatre előadásában. Ekkor már Bond ünnepelt és sikeres
szerző volt, és a Lear-t nagy várakozás előzte meg. Ez főképp annak köszönhető, hogy egy
másik ünnepelt angol szerző (Shakespeare) és egyik legkedveltebb, legvitatottabb darabja
(a Lear király) is Bond vonzáskörébe került. Bond több helyen utal a Lear királyról
alkotott véleményére és a Lear születésének körülményeire az igen bőséges elméleti,
kritikai írásaiban, érveléseiben, jegyzeteiben és levelezésében. A Lear Bond kilencedik
darabjaként született, és érdekes megjegyezni, hogy a Lear megírása előtt/közben Brecht
Szeget szeggel adaptációjának fordításán dolgozott. Malcolm Hay és Philip Roberts
foglalkoznak Bond ekkor írt jegyzeteivel, 214 amelyek arról tanúskodnak, hogy Bond az
adaptációk feladataival, struktúrájával volt elfoglalva, és hogy miként lesz az adaptáció
egyszerre függő és független a forrásától. Eredetileg Bondot a lányok alakja érdekelte
leginkább: „Nagyon erősen vonzódom a darab három nőalakjához.” 215 és „Ha
megszabadulunk a királytól, az egész darab sokkal érdekesebb lesz.” 216 – mondta
különböző interjúkban a munkálatok kezdeti stádiumában. Végül azonban egészen más
irányban gondolta tovább adaptációját, és mégis maga Lear lett a darab központi alakja.
Bár korábbi állításai szerint Lear alakját a shakespeare-i formában régimódinak
találta, később úgy fogalmazott, hogy inkább a Lear király morális és szociális
állásfoglalásával szemben van ellenérzése. Motivációját átfogalmazta, és számos fórumon
ki is nyilatkoztatta: „Nem kritizálom a Lear királyt semmilyen módon. Erre a darabra (bár
ilyet balgaság kimondani) nagy rajongással tekintek, és többet tanultam belőle, mint
bármilyen más drámából. De […] mint társadalom, rosszul használjuk a darabot. És ezért
akarom újraírni, hogy most már saját céljainkra, saját társadalmunk javára, saját
213

„With their modernized settings, interpolated scenes, new characters, modern psychological motivation,
and/or altered philosophical perspective, contemporary adaptations either celebrate the „death of tragedy” or
self-consciously acknowledge their reduced scope of vision.” Spencer: 78.
214
Hay, Malcolm, and Roberts, Philip: Bond: A Study of His Plays. London, Eyre Methuen, 1980.
215
„I’m very much drawn to the three women in the play,” „A Discussion with Edward Bond.” Gambit.
5.17., 1970: 24. Ahol másképp nem jelzem Bond megnyilatkozásait a szövegben a saját fordításomban
közlöm.
216
“If you get rid of the King the play becomes much more interesting.” The Times, 1968. December 13.
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problémáink megoldására tudjuk használni.” 217 Vagy máshol: „Lear az utamban állt, el
kellett távolítanom.” 218 És megint máshol: „Kitartani addig, míg végül a világ jóra fordul:
ez számunkra veszélyes tanulság. Kevesebb időnk van, mint amennyi Shakespeare-nek
volt.” 219
Csak kevés darab születési körülményeiről áll rendelkezésünkre ilyen mennyiségű
szerzői kijelentés, és nyilván figyelembe kell venni, hogy a szerző motivációi és céljai
illetve az eredmény, amit végül elér, nem mindenképpen fedik egymást, azaz Bond
nézőpontja a saját darabjáról végül is csak egy a sok közül. Bond kijelentéseit azonban ez
esetben érdemes részletesebben is vizsgálni, mert (ahogyan korábbi fejezetekben történt rá
utalás) az adaptációk esetén az (adaptáló és az adaptált) szerző figurája, véleménye,
motivációi kulcsfontosságúak lehetnek az értelmezésekben. Bond saját Learje tehát
Shakespeare-rel és művével konfrontálódva születik meg, azzal a morális hozzáállással
szemben, amit Bond Shakespeare sajátjának vél. Bond drámájában arra törekszik, hogy az
adaptáció relevánssá tegye a shakespeare-i darabban fölvetett problémákat. Ahogyan
Lynne Bradley fogalmaz: „Bond művében új motiváció alakul ki a Shakespeareadaptációkkal kapcsolatban; az adaptáció [aktusa] stratégiává válik, amellyel Shakespearet relevánsabbá lehet tenni, hogy hasznosabbá váljon, hogy a közönség világról és
önmagáról alkotott látásmódjának megváltoztatásában hatékonyabb lehessen.” 220 Bond
tehát nem találja elég időszerűnek Shakespeare darabját, és az a célja, hogy saját idejét
szigorúan elválasztva Shakespeare-étől, olyan jelentéssel ruházza föl a Lear-történetet, ami
„a modern közönség számára relevánssá és igazzá teszi a régi mesét.” 221
A

relevancia

Bond

drámaírói

tevékenységének

kulcsfontosságú,

sokszor

hangsúlyozott eleme. Malcolm Hay és Philip Roberts felhívja rá a figyelmet, hogy Bond
munkáinak igazi alapja ez a relevancia iránti vágy, és ennek következménye, hogy darabjai
217

“[As] a society we use the play in a wrong way. And it’s for that reason I would like to rewrite it so that
we now have to use the play for ourselves, for our society, for our time, for our problems” Gambit. 5.17.,
1970: 24.
218
‘Lear was standing in my path and I had to get him out of the way.’ Bondtól idézi Patterson, Michael:
Strategies of Political Theatre: Post-war British Playwrights. Cambridge University Press, Cambridge, 2003:
141.
219
„To endure till the world is made right: this is a dangerous moral for us. We’ve got less time than
Shakespeare.” Bond szavait idézi: Hern, Patricia: ’Commentary on Lear’. In: Bond, Edward: Lear. Methuen
Drama, London, 1994: xxvi.
220
Hogy ez a hozzáállás mennyiben új, az vitatható, hiszen az adaptáció minden kor minden szerzőjének (így
Tate-nek is) a kezében „stratégia” arra, hogy (szerintük) relevánsabbá tegyék a darabokat, Bondnál minden
esetre a relevancia hangsúlyosabban jelenik meg mint motiváció.
„In Bond, we see new motivation emerging around the adaptation of Shakespeare; adaptation becomes a
strategy to make Shakespeare more relevant, to use him in a way that is more useful, so that his plays can be
more effective in changing audiences’ perceptions about themselves and their world.” Bradley 2010: 153.
221
„[...] make the old tale relevant for a modern audience.” Idézi: Hern: xxvi.
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sokszor a didaktikusságig egyértelműek akarnak lenni, 222 és ennek az egyértelműségnek a
jegyében olvasandók Bond hosszú, moralizáló, erős hangvételű, és legtöbbször a dráma
tartalmához, cselekményéhez szorosan nem kötődő, arra nem utaló előszavai. „Szeretném,
ha az előszó olvasói belemerülnének a világ problémáinak boncolgatásába, és azután,
mintegy hirtelen referenciaként, ezt a felkeltett érdeklődést átvinnék a darab értelmezésébe.
Így a darabra nem fantáziálásként gondolnak, […] hanem (reményeim szerint) megértik,
hogy valóban a saját életük bizonyos aspektusairól szól.” 223
A Lear előszava szintén nem a Lear-ről, vagy a Lear királyról, vagy a kettő
kapcsolatáról szól, hanem az erőszak, az agresszió és az emberi lény viszonyáról. Alapvető
tézise, hogy az emberi lény normális körülmények között sem agresszióra, sem erőszakra
nem hajlamos, de a körülményei, a természetellenes helyzetek, amikbe belekényszerül/
belekényszerítik, félelmet, az pedig agresszív viselkedést és erőszakot szül. Bond
előszavának hátterében az 1960-as években aktívan zajló, az emberi agresszió
biológiai/pszichológiai természetét érintő teoretikus csatározások állnak: a vita az emberi
agresszió és erőszak eredete és oka körül bontakozott ki, és a témában a legtöbb vélemény
a biológiai/evolúciós eredetet már eleve adottnak vette. 224 Bond azonban előszavában
egyértelműen azon a véleményen van, hogy az emberi természet nem agresszív és nem
erőszakos, a természetellenes közeg és történések okozzák az alapvetően félelemből és
szorongásból fakadó agressziót: „Nem úgy élünk, ahogy ki lettünk találva, és így a
mindennapi létezésünk szemben áll a természetes működésünkkel, ezért természetes
válaszunk a fenyegetettség érzésére: az agresszió. […] Azt látjuk, hogy a legtöbb ember
nem olyan dolgokkal tölti az idejét, amire biológiailag meg lett tervezve. Nem a
gyártósorokra, a lakótelepekre, még csak nem is az autókra lettünk kitalálva; és ezeket a
dolgokat sem értünk találták ki. Arra találták ki, hogy nyereséget termeljenek.” 225 Bond
És ugyanennek az egyértelműségre törekvésnek a következménye hírhedt, már-már kényszeres
ragaszkodása drámáinak általa szentesített értelmezéséhez. Bond a rendezők szabadságát igencsak
megkurtítva, darabjainak szinte minden színpadi feldolgozásáról tudni akar, a rendezést igen erőteljes
véleménynyilvánítással szabályozza, és mániákus ragaszkodása az egy és sérthetetlen írói értelmezéshez
számos színházzal, rendezővel, és színésszel elmélyülő konfliktushoz vezetett, olyannyira, hogy Bondot
„nehéz szerző”-ként emlegették. (V. ö.: Hirst, David : Edward Bond, New York, Grove Press, Modern
Dramatists, 1985: 132.)
223
„I would like the reader of the prefaces to get involved in problems about the world and then, by a sudden
reference, to transfer his roused interest to the play. In this way he stops thinking of the play as a fantasy . . .
and sees (I hope) that it is really about aspects of his own life...” Bond szavait idézi Hay és Roberts: 22.
224
V. ö. többek közt Dallard, Kohut; Mitchell, Klein és Fromm elméleti tézisei a témában, összefoglalva in:
Robben, Antonius C. G. M., Suárez-Orozco, Marcelo M.: Interdisciplinary Perspectives on Violence and
Trauma. In: Robben és Suárez-Orozco (szerk.): Cultures Under Seige: Collective Violence and Trauma,
CUP, Cambridge, 2000: 22-35.
225
„We live in ways for which we are not designed and so our daily existence interferes with our natural
functioning, and this activates our natural response to threat, aggression. ... We can see that most men are
222
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tehát a velünk született, biológiai/evolúciós eredetű agresszió-elméletekkel szemben a
természetellenes szociológiai, gazdasági és biológiai környezettel magyarázza az
agressziót, és ezáltal keményen kritizálja a kapitalista, profitorientált fogyasztói társadalmi
modellt. 226
Bond a pszichologizáló, szociológiai elemzésnek ható előszóval előkészíti a terepet
a Lear számára, olyan reális problémákat, alapvető lételméleti feszültségeket tár az olvasói
(és csak az olvasói!) elé, amelyek mintegy háttérként szolgálnak a darab történéseihez,
karaktereinek viselkedéséhez. Ez a valóságos emberi lét problémáinak és fiktív
történéseknek olyan találkozását, interakcióját eredményezi az olvasóban, amely által
Bond erőteljesebben kommunikálhatja alapvető meggyőződését, hogy a modern
társadalom problémáit először meg kell érteni, elemezni, és csak azután lehet a
megváltoztatásukon gondolkodni, arra alternatívákat biztosítani. Ahogy Spencer fogalmaz,
ezáltal Bond „megvilágítja a Lear metaforikus stratégiáját,” 227 azaz gyakorlatilag nem
engedi, hogy a darab erőszakos, vad jeleneteit az öncélúság, vagy a felesleges idegborzolás
vádja érje: eltúlzott mivoltukban az erőszakos jelenetek magasabb, metaforikus szintre
emelkednek, azaz egyértelműen arra késztetnek, hogy a puszta látvány mögött összetettebb
jelentés után kutassunk. Tehát a szerző fő (társadalmi és gazdasági mellett egyéni
felelősségvállalásra is buzdító) üzenete éppen az agresszió tombolásának látványában,
megtapasztalásában kristályosodik ki.
Az agresszió és erőszak a darabban központi fontosságú, olyannyira, hogy a
darabról szóló kritikák szinte mind azzal voltak elfoglalva, hogy mire szolgál ez a minden
eddigit meghaladó intenzitással ábrázolt erőszak, és nem azzal, hogy milyen politikai
töltettel újraformált Lear jelenik meg a színpadon. Az egyik legismertebb reakció például
Stanley Wellsé, aki, miután megnézett egy 1982-es előadást, a következőképpen
nyilatkozott: „[...] nemi erőszak, csonkítás, mentális kínzatás... ez a darab sokkal inkább
tűnik hasonlónak a Titus Andronicus-hoz, mint a Lear király-hoz.” 228 Ezek és a hasonló
vélemények érthetőek is, hiszen a közönség természetesen és szükségszerűen nem volt
birtokában Bond előszavának (minthogy az nem képezi egyetlen előadásban sem a darab
szerves

részét),

és

így természetesen

a

szociológiai/gazdasági/biológiai

háttér-

spending their lives doing things for which they are not biologically designed. We are not designed for our
production lines, housing blocks, even cars; and these things are not designed for us. They are designed... to
make profit.” Bond: Preface to Lear. In: Bond, Edward: Plays: Two. Methuen Drama, London, 1990: 4; 8.
226
V. ö. Spencer: 86.
227
„it may equally illuminate Bond’s metaphoric strategy in Lear” Spencer: 86.
228
Idézi: Cartelli, Thomas: ’Shakespeare in Pain: Edward Bond’s Lear and the Ghosts of History’. In:
Holland, Peter (szerk.): Shakespeare Survey. 55. Cambridge, CUP, 2002: 163.
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elmélkedésnek sem, így leginkább az a feszültség és interferencia kötötte le őket, ami az
eredet-darab és Bond darabja között kialakult.
Ám „a Lear erőszakosságát nem az motiválta, hogy az eredetit ‘felrázza’, hanem
annak hatását akarta megváltoztatni átértelmezve Lear szenvedését. Hogy ezt megtehesse,
a darab erőszakos jeleneteit nagyon alaposan megkoreografálta. [A] végső hatása ezeknek
a jeleneteknek azonban nem katartikus, hanem szándékosan felzaklató.” 229 Bond (és ebben
a nézők is shakespeare-i nyomokat ismerhettek föl) az emberi (fizikai) szenvedést teszi a
darab egyik központi elemévé, és azon belül is kizárólag az ember ember elleni erőszakos
cselekedetéből eredőt. De Bond nem „dicsőíti a szenvedést, vagy ajánlja az
igazságtalanságot – tehát nem viszi szürreális szintekre az erőszak és az igazságtalanság
ábrázolását – Bond […] a közönségének nem tetsző valóságot mutatja be a színpadon.”230
Azt akarja elérni, hogy a zaklatott néző lebontsa azt a szinte megkövesedett
meggyőződését, hogy ezek csupán kivételes események, és a „normatív emberi viselkedési
struktúráknak” 231 nem részei. Annyira egyértelművé és mindenütt jelenvalóvá teszi a
szenvedés megjelenését, hogy többé nem lehet kivételesként, ritka jelenségként, minket
úgyis elkerülő, távoli rosszként értelmezni.
Az erőszakos jelenetek ellen fanyalgók számára is üzen Bond az előszóban: „Az
erőszak alakítja és félelemmel tölti el társadalmunkat, és ha nem hagyunk fel az
erőszakkal, nincsen jövőnk. Azok, akik nem akarják, hogy az írók az erőszakról írjanak,
meg akarják akadályozni őket abban, hogy rólunk, és a mi korunkról írjanak. Erkölcstelen
lenne, ha nem írnánk az erőszakról.” 232 Gyakran hozták emiatt összefüggésbe Bond
alkotásmódját Antonin Artaud terminusával, a „Kegyetlenség Színházával,” ahogyan azt
Donahue is teszi: a Kegyetlenség Színháza összezúzza a valóságról alkotott hamis
képzeteket, és kegyetlensége nem az erőszak fizikai megjelenítésében merül ki, hanem
abban, hogy a közönségnek megmutassa az igazságot, amellyel nem kíván szembesülni.
Donahue úgy fogalmaz, hogy Bond ebben a „pszichikailag felkavaró” színházcsinálásban
hasonlítható Artaud-hoz, de Bond (nem meglepő módon) elhatárolódik Artaud elméleteitől
229

„Lear’s violence is motivated not by a desire to ‘revitalize’ the original, but a desire to change its effect –
to reinterpret the meaning of Lear’s suffering. In order to do so, the violent sections of the play are carefully
choreographed to produce a complex sequence of impressions. [...] the ultimate effect of these violent
moments is not cathartic, but deliberately unsettling.” Spencer: 84.
230
„the cruelty of which lies not in the physical manifestation of violence, but in showing the audience a truth
they do not want to see.” Bradley 2010: 123.
231
V. ö. Cartelli: 163.
232
„Violence shapes and obsesses our society and if we do not stop being violent we have no future. People
who do not want writers to write about violence ’want to stop them writing about us and our time. It would
be immoral not to write about violence.” Bond: ’Author’s Preface to Lear’. In: Bond, Edward: Plays: Two.
Methuen, London, 1990: 3.
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is, elsősorban azok spirituális és transzcendens töltöttsége miatt. 233 Ettől függetlenül
annyiban mégis rokonítható a két színházi metódus, hogy mind Artaud, mind Bond a
dráma mai világra reflektáló relevanciáját akarják a brutalitással, a nyíltsággal, a sokkoló
kegyetlenség vizualizálásával megteremteni.
Bond tehát határozott célt tűz ki maga elé: sokkolóan megalkotott erőszakjeleneteivel tudatosságra sarkallja a nézőket, hogy elérje az elidegenedés hatását. 234 Ehhez
pedig olyan kelléktárat mozgósít, ami még inkább meghökkenti a közönséget, hiszen (bár
többezer éves történetet idéz meg Lear alakjával) puskák, pisztolyok, karabélyok sülnek el
lépten-nyomon: „az erőszakos jelenetek anakronizmusai […] olyan szociális és történelmi
utalásrendszert mozgósítanak, amelyek révén a második világháború utáni közönség
sajátjaként ismerheti fel az adott szituációt.” 235 A nézők/olvasók az extrém erejű
jeleneteket egyszerre érzik saját egyéni világuktól távolinak, és ugyanakkor (különösen a
világháborúk tapasztalatai után) tudatában vannak annak, hogy az erőszak ilyen formája
nagyon is valóságos jelenléttel bír abban a világban, abban a szociális és gazdasági
hálóban, amelyben az egyénnek élnie kell.
Ez az egyén és társadalom közötti, erőszaktól terhes viszony lehetővé teszi Bond
számára a huszadik századi „valódi” tragédia megteremtését, bár Geroge Steiner és Peter
Szondi a tragédia haláláról, az igazi modern tragédia lehetőségének hiányáról beszélnek.
Steiner a tizenhetedik század végére teszi a fordulópontot, ami összetett történelmi,
szociális, politikai és pszichológiai történések során át (és alapvetően az ember és Isten
közötti hasadás, eltávolodás eredményeként) a tragédia halálát eredményezte. 236 „Az újkori
dráma a reneszánszban született, […] és a 19. század végére válságba került,” 237 – mondja
Peter Szondi, és kifejti, hogy a drámai forma szétrobbanásához, az igazán jól működő
drámai szerkezet felbomlásához a monologikus tematika és a dialógusra épülő kifejezés
között feszülő ellentét vezetett. Az egyén belső világával, homályos múltjával, kilátástalan
jövőjével elfoglalt színpadi alakok többé nem tudták létrehozni a drámai szituációhoz
nélkülözhetetlen interperszonális és jelen idejű, de a jövő eseményeivel terhes, tehát
mindenképpen dinamikus tartalmat. 238 „A cselekményről és a valódi dialógusról való
lemondás [Csehov, Ibsen, Hauptmann és kortársaik esetében] – a dráma két legfontosabb
233

V. ö. Donahue, Delia: Edward Bond: A Study of His Plays. Bulzoni, Roma, 1979: 66.
V. ö. Patterson: 147.
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„The anachronisms of Bond’s violent scenes provide the social and historical references by which a postWorld War II audience recognises the situation as their own.” Spencer: 84. és v. ö. Patterson: 151.
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V. ö. Steiner, George: A tragédia halála. Európa Könyvkiadó. Bp., 1971. 312.
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Szondi, Peter: A modern dráma elmélete. Osiris, Budapest, 2002: 77. Fordította: Almási Miklós.
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formakategóriájának elhagyása – magáról a drámai formáról való lemondás.” A tartalmi és
formai egység nélkül nincsen modern kori tragédia, és ezt a fajta tartalmi és formai
harmóniát Bond megteremti a Learben. Bond darabja interperszonális, jelen idejű,
dialektikus és dinamikus – szemben a tizenkilencedik századi dráma múlt idejű, énközpontú
és statikus drámájával. 239 A Lear szereplői nem toporognak egy helyben, a dráma
visszakapja dinamikus, jelen idejű cselekvőit, akik a jövőt akarják jobbá tenni – és ebbe
valamennyien belebuknak. Ilyen értelemben tehát valóban huszadik századi tragédia Bond
darabja, sőt, Jenny Spencer ennél is tovább megy. Szerinte Bond darabja a huszadik
századi adaptációk között szinte egyedülállóan „mind az arisztotelészi, mind a
shakespeare-i tragédia-modell elemeit felvonultatja: egy magas pozícióban lévő ember
bukását mutatja be (peripeteia), a hős szenvedéseken keresztül ismeri fel saját hibáját
(anagnorisis) és a hős halála elkerülhetetlen (catastrophe). [...] és megtaláljuk a különösen
Shakespeare-re emlékeztető dilemmát is a világ morális és politikai rendjének
kibékítésével kapcsolatban.” 240 Az is Shakespeare tragédiáinak mintáját követi (az antik
tragédiákkal ellentétben), hogy Bond Learje számos fontos felismerés-jelenetet tartalmaz,
és nem egy döntő krízist, ami a főszereplőt addigi álláspontjának megváltoztatására
készteti, és a darab megoldását hozza. Bond tehát évszázados hagyományokat követve
szabályos tragédiát alkot, ugyanakkor a dráma történései és a jelenetek különleges
nyersessége, nyílt színen zajló extrém erőszak-jelenetei ebben a szabályos tragédiaformában feszültséget eredményeznek. A szabályos drámaformába beszivárognak a brechti
epikus színház alapelvei is (lásd később), és a közönségre tett hatás szempontjából is a
brechti irányvonalat követi. 241 A hagyománykövetés és a vakmerő újítás közötti
feszültséggel tetézi a már meglévő feszültséget, amit a darab – mint Shakespeare Lear
király-ának adaptációja, a Lear-történet újramesélése – és (különösen az előszó
adalékaival) az értelmezés megszokott útjáról való drasztikus leválás okoz az
olvasóban/nézőben.
Bond darabját nagyon sokan és sokféleképpen elemezték. Általánosságban
elmondható, hogy az elemzések kiemelik az ábrázolásmód extrém kegyetlenségét
(elsősorban Warrington megkínzása, Lear megvakítása és Fontanelle boncolása) és
239

V. ö. Szondi: 78.
Spencer: 88. Spencer véleménye A. C. Bradley tragédia-felfogásával és elemzéseivel áll összhangban, v.
ö. Bradley, A. C.: Shakespeare tragikus jellemei. Gond-Cura Alapítvány-Palatinus Kiadó, Budapest, 2001.,
különösen az első fejezet, amelyben Bradley definiálja a shakespeare-i tragédiát. Definíciója szerint ez olyan
történet, amelyben emberi cselekedetek szerencsétlen láncolata magas rangú ember bukásához, halálához
vezet, és ez az ember magával rántja környezetét is.
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V. ö. Brecht, Bertold: Színházi tanulmányok. Magvető, Budapest, 1969. 12-43.
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kitérnek a Bond által közvetíteni próbált politikai-szociológiai üzenetre (az emberi
agresszióról és az erőszakról), amelyet elsősorban a darabhoz írt előszóval és a teoretikus
írások és levelezés terén igen termékeny Bond egyéb gondolataival támasztanak alá. Még
egy aspektus van, amitől az elemzések nagy része nem tud szabadulni, és ez a Lear
viszonya a Lear királyhoz, és áttételesen Bond viszonya Shakespeare-hez és darabjához.
„A Lear leginkább abban különbözik a Lear királytól...” ; „A legnagyobb különbség a
darabok közt az, hogy...”; – az ilyen és ehhez hasonló mondatok általánosnak mondhatók
szinte minden elemzésben, pedig ezeknek az állításoknak nem sok értelme van, hiszen
szinte csak különbség van a darabok között. Termékenyebb tehát más irányból közelíteni a
darabokhoz.
Bond motivációja, mint láttuk, még csak nem is hasonlít más adaptációk szerzőinek
kiinduló pontjaihoz. Ahogyan Patterson összefoglalja, Bond adaptációja azért sikeres
önmagában is, mert a beavatkozása olyan határozott, hogy az új darabnak kevés köze
marad az eredetihez. A legtöbb adaptáció legalább az eredeti karaktereket megőrzi, új
helyzetben mutatja be őket, esetleg megelőzve a Shakespeare-darab kezdetét (mint Gordon
Bottomley King Lear’s Wife című darabjában), vagy a darab végét írva át (mint Tate
verziója), esetleg az eredetiben háttérbe szoruló alakok köré építkezve (ilyen volt Stoppard
Hamlet-adaptációja). 242 Vagy, ahogyan Lynne Bradley fogalmaz: „A karakter-hidak
hatásaként a két narratíva szimultán fut egymással: egy a jelen pillanatban ([a
látott/olvasott] adaptáció), a másik a közönség agyában elraktározva (emlékezés az
eredetire); a két narratíva vagy felcserélhető módon van interakcióban (mint Bottomley
esetében) vagy pedig disszonáns módon (mint [Tate] vagy Stoppard esetében).” 243 Bond
drámájában ezzel szemben összesen két olyan karakter van, akik Shakespeare-nél is
megjelennek: az egyik maga Lear, a másik pedig Cordelia, aki Bondnál nem Lear lánya,
hanem a Sírásó Fiának felesége, a későbbi új diktatúra vezetője. Emellett a két
shakespeare-i nevet őrző karakter mellett viszont megjelenik 51(!) másik, új,
névvel/megnevezéssel ellátott karakter (némelyikükben nyomokban fellelhető egy-egy
fontosabb shakespeare-i alak) és még számos személy, akik csak a „tömeg”
megformálására vannak jelen. Ezzel Bond kirántja a Lear király-történetet a nemesi-
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V. ö. Patterson: 141.
„The effect of these character bridges is that two narratives end up running simultaneously: one existing in
the present (the on-stage adaptation) and the other existing in the mind of the audience (the remembered
original), two narratives that interact in compatible (Bottomley) or dissonant (Stoppard) ways.” Bradley
2010: 121.
243
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uralkodói körből, és beékeli egy egyszerű emberekkel szándékosan túlzsúfolt, tértelen,
időtlen világba.
Bond új drámai szituációt teremt darabjában, s ha forrásként értelmezzük a
Shakespeare-darabot, annak rendkívül szabad, felismerhetetlenségig megváltoztató
kezelését látjuk. Bond „racionális”-nak és „epikus”-nak nevezi adaptációját: „egy
történetet mesél el, és megmondja, mi miért történt.” Ezzel azt fejezi ki, hogy a darabban
„a cselekvés dominál a karakterrajz felett.” 244 Az epikus alkotásmódra Patterson is felhívja
a figyelmet, de kissé másképpen értelmezi az „epikusságot”: a két darab struktúráját
vizsgálva kitűnik, hogy míg Shakespeare darabja epikus abban az értelemben, hogy
hónapokon keresztül Britannia tájain át hosszasan játszódik a cselekmény, Bond Learje a
brechti értelemben véve sokkal epikusabbnak mondható, hiszen minden jelenete
önmagában is megáll, semmint hogy átvezetne egyik jelenetből a másikba. 245 Grace
Ioppolo pedig a Shakespeare-darabokat illető radikális nézeteik miatt Jan Kott és Peter
Brook hatását véli felfedezni Bond alkotásmódjában. 246
Tulajdonképpen még az a kérdés is feltehető (széles körben elfogadott megítélése
és jelen disszertáció tézisével szemben), hogy adaptáció-e (és azon belül párhuzamos
cselekményű adaptáció) egyáltalán a Lear. Ha nem szerepelne Bond darabjában Lear és
Cordelia neve, illetve a címe nem Lear volna (ez a név a századok során szinte „védjegye”
Shakespeare darabjának), igen nehezen találnánk meg a kapaszkodókat, amik alapján
Shakespeare-nek, vagy valamelyik darabjának szorosabb köze lehetne Bond művéhez. A
Lear-történetet azonnal, a kezdetekkor felismerhetővé tevő jegyek (a király három
lánygyermeke, Goneril, Regan és Cordelia, a szeretet-próba, az ország felosztása, a két
gonosz lány szemben az egy félreismert és kitagadott jóval) teljesen hiányoznak. Bizonyos
motívumok kristálytisztán utalnak Shakespeare szövegére (és nem a történetírókéra vagy
más lehetséges forrásokra), pl. a lányok gonoszkodásai vagy a megvakítás jelenet,
amelyeknek szerkezete és sorrendje is támogatja, hogy párhuzamos adaptációként
értelmezhessük a Leart. Nincs azonban (vagy csak nagyon halvány, felismerhetetlenségig
torzított) nyomuk a Shakespeare-darab további, markáns, emblematikusnak is mondható
részleteinek sem: a Bolond figurája, a vihar-jelenet, a szeretetbe belehaló apa és lánya, a
„fordított Pietá-kép”, az apa-fiú tükör (a Gloucester-szál) mind hiányoznak.
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Bond 1994: xxiii.
Patterson: 143.
246
Ioppolo, Grace: A Routledge Literary Sourcebook on King Lear. Routledge, London and New York, 2003:
88.
245
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Nem egyszerűen „különbségekről” kell tehát beszélni a darabok kapcsán (szinte
csak az van, mert Bond darabja nem akar Shakespeare-é lenni, vagy konkrétumokkal
visszautalni rá) hanem – ha be akarjuk emelni a darabok közötti relációt az elemzésbe –
hasonlóságokat és kapcsolódási pontokat érdemes vizsgálni, illetve aktív, direkt
elkülönülésről, vagy (valamelyest Derrida differance fogalmából táplálkozva) elkülönböződésről kell beszélni a „különbségek” helyett. Nagyon leegyszerűsítve azt
mondhatjuk, Derrida megalapozó tételének alapja az, hogy a befogadás, az értelmezés
aktusa meghatározó lesz a nyelv mint rendszer felülvizsgálatában. A rendszert a használat,
és az általa okozott állandó, folyamatos elcsúszás határozza meg. A statikus, strukturalista
szemlélettel szemben dinamikus, mindig változó „rendszer” jön létre, melynek létmódja az
állandó viszonyítás és elkülönböződés (differance), ami egyrészt egyfajta passzív
különbséget, de ugyanakkor magának a különbség teremtésének aktusát, tehát nagyon is
aktív jelentés-teremtést takar. 247 Ennek ismeretében talán jobban érthető, mit értek Bond
adaptációjában „elkülönböződés”-en: nemcsak a passzív különbséget, mert az önmagában
nem jár értelmezhető jelentéssel számunkra, hanem a folytonos visszautaláson alapuló,
mozgékony és (akár befogadónként) változó különbözőséget. Mert a Bond-dráma
legbeszédesebb és legizgalmasabb momentumai a hasonlóságokban és az aktív másságban
lelhetők fel, azaz ott, ahol a változtatás, az elutasítás révén megidéződik a Shakespeareélmény, de a közönségnek fel kell tennie a kérdést, hogy miért más azon a ponton a darab.
Ez az aktív elkülönböződés, a Shakespeare-szöveggel való ambivalens viszony már
a darabot megelőző pár sor vizsgálatakor is érdekes kérdéseket vet föl. A darab előtt a
következő olvasható:
A régi krónikák tanúsága szerint Lear a teremtés után 3100 körül élt. Hatvan évig volt király.
Ő építette Leicester várát, és a Soar folyó alá temették. Az apja akkor halt meg, amikor
megkísérelt átrepülni London fölött. A legkisebb lánya megölte magát, amikor elveszítette a
hatalmát. (Holinshed és Geoffrey of Monmouth) 248

Több fontos következtetést azonnal le lehet vonni: egyrészt Bond nem Shakespeare-re utal
vissza, hanem a történetírókra, akik megemlékeztek műveikben Lear királyról; másrészt
azt is megállapíthatjuk, hogy ez a pár soros forrás-utalás igen szelektív és szűkszavú.

V. ö. Derrida, Jacques: „Az el-különböződés”. In: Bacsó, Béla (szerk.): Szöveg és interpretáció.
Cserépfalvi, Budapest, 1991. pp. 43-64.
248
„According to ancient chronicles Lear lived about the year 3100 after the creation. He was king
for 60 years. He built Leicester and was buried under the River Soar. His father was killed while trying to fly
over London. His youngest daughter killed herself when she fell from power.
(HOLINSHED and GEOFFREY OF MONMOUTH)” Bond 1990: 13.
247
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Több oka lehet, hogy Bond miért nem említi Shakespeare nevét sem az előszóban,
sem a „hivatkozásban”, amit a darab elején megad. Tudatos írói attitűd ez, és Bondnak
nagyon határozott célja volt vele. Azzal, hogy a maga bevezető jegyzetében Holinshedet és
Geoffrey of Monmouth-t, azt a két történeti munkát idézi, amelyek majdnem egészen
bizonyosan Shakespeare forrásai is voltak, Bond hangsúlyozza, hogy nem kommentárt,
interpretációt vagy illusztrációt kíván készíteni Shakespeare-hez, hanem történelmi
forrásokra hivatkozva egy történelmi szereplőről (Lear királyról) saját céljaira alkot
drámát. Ezzel a mozzanattal egy szintre állítja saját drámáját Shakespeare-ével, „versenyre
kel Shakespeare-rel […] hogy saját százada számára hasonlítható erejű tragikus víziót
teremtsen.” 249
A történeti források bevonásával függetlenedésre is törekszik a Lear-történet
monumentális, minden más forrást és szöveghelyet felülíró megvalósulásától, Shakespeare
Lear királyától. Bondnak ez alapján Lear elsősorban mint történelmi figura szükséges. A
mondanivalójához a politika és a morál küzdelmébe belebukó és abból más szinten
előbukkanó történeti alak kell, nem Shakespeare Learje. Ezért utal történetíró elődeire,
nem Shakespeare-re, s ebből kiindulva szinte nem is lehetne adaptációként kezelni Bond
darabját. Mégis kérdéses, hogy megkerülhető-e a shakespeare-i Lear, illetve, hogy Bond
valóban meg akarta-e kerülni. Hiszen választhatott volna más történelmi figurát is, akiről
nem készült olyan dráma, ami a kritikaelméletbe és a közönség tudatába úgy belemaródott,
mint a shakespeare-i Lear király. Mert, ahogyan Lynne Bradley nagyszerűen
megfogalmazza:
A Lear király-történet szemantikai szempontból nem semleges. A közönség nem közönyös a
Lear királlyal szemben, [mert] már kiterjedt szentimentális és képzeleti jelentéssel bír
számukra. Már kötődnek hozzá, nem tudnak elvonatkoztatni tőle („it is already cathexed”),
és mivel ez a kötődés inkább a történetnek, semmint a szövegnek szól, ezek a szentimentális
és képzeletbeli asszociációk a közönség minden tagja esetén a történettel való korábbi
találkozásuk szerint változni fognak. Valakinek a Lear király a régi angol mitológia
fantáziavilágába fog vezetni, másoknak a Shakespeare és Erzsébet korabeli színháztörténettel
kapcsolatos fantáziáját táplálja, és lesz, aki mai emlékeket fog felidézni a Royal Shakespeare
Company egyik előadása miatt. […] Ezek a különféle asszociációk nem Bondtól erednek,
maga a közönség alkotja meg, nem a darab nyelvi megvalósulása idézi elő ezeket […]
hanem […] már a darab létrejötte előtt megvannak a közönség elméjében.250
249
„Bond competes with Shakespeare and the Greeks on their own terms to write tragedies of comparable
vision for his own century.” Spencer: 79.
250
„Audiences are not indifferent to King Lear the way they are to a sheet of paper or a wall. As a
foundational part of modern western culture, the King Lear story likely already has sentimental and
imaginative meaning. It is already cathexed. And because this cathexis often pertains to the story of King
Lear rather than to the text, these sentimental and imaginative associations will vary according to the nature
of each audience member’s previous interactions with the story. For some audiences, King Lear will evoke a
fantasized world of early English mythology, or the fantasized history of Shakespeare and the Elizabethan
stage, or a more contemporary fantasy associated with performancesby the Royal Shakespeare Company.
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Bond pontosan ezt a szentimentális/érzelmi alapú kötődést akarja felhasználni mind a
Shakespeare-darab, mind a Lear-történet dekonstruktív újraalkotásához. Bond nem tudja
sem feltérképezni, sem irányítani a közönség emotív és kiszámíthatatlan kötődését,
viszonyulását a Lear-történethez, de minthogy a Lear király (ahogyan például Kiernan
Ryan fogalmaz) a kánon kulcsfontosságú darabja, az irodalmi érték „próbaköve,” 251 maga
a viszonyulás, a kötődés mégis mindenképpen adott. Még akkor sem számíthatna erre az
alapvető hozzáállásra Bond, ha Shakespeare egy másik darabját adaptálja. A János király,
vagy a II. Richárd nem volnának alkalmasak eredetnek: nem kötődik hozzájuk ugyanis a
sokfajta, de mindenképpen valamilyen válaszreakció. Bond tehát a Lear királyhoz már
eleve tartozó képzettársításokra, értékítéletekre számít, amikor feszültséget hoz létre a
dekonstruált Lear király által a színpadon. 252
Bár önálló, önmagában értelmezhető és értelmezendő drámát akar létrehozni, mégis
szüksége van erre az ismeretre, a közönségben élő tudásra, hogy a tudatos elkerüléssel
megalkotott adaptációja hatásos legyen. Alan Sinfield úgy értelmezi Bond törekvését, mint
„Shakespeare darabjának szisztematikus és ellenséges kritikáját,” 253 ám Bond a
jegyzeteiben így fogalmaz:
Az akadémikus morális/artisztikus/színházi mítosz megfordítása nem elég, a Lear-mítosz
valósággá tétele nem elég, mert a darab nem abból akarja életét nyerni, hogy csupán
kommentárja, támadása vagy javítása a Lear királynak. A darab szerkezetének önmagában
kell gyökereznie, ami azután megvilágítja a Lear királyt is. [...] A darab saját maga
dinamója és tapasztalata kell legyen.” 254

Ezzel Bond világosan megfogalmazza, hogy milyen kapcsolatot tételez föl, képzel el a két
darab, a shakespeare-i és az adaptáció között: Shakespeare nem eredet, nem ős, és az
adaptáció nem értelmezési kísérlet, „ellenséges kritika”, vagy egyszerű átirat, hanem
egyenrangú, független társ inkább, huszadik századi tragédia a régi idők történeti
személyiségéről. És mint ilyen, nem a Shakespeare-darabra van szüksége, hogy értelmet

[...]The imaginative meanings associated with King Lear, then, do not come from Bond but from audiences
themselves, and they are not imposed linguistically within the play by the playwright, but culturally before
the play by the audience itself.” Bradley 2010: 146.
251
„touchstone of literary value” Ryan, Kiernan: ’King Lear: A Retrospect, 1980-2000’. In: Holland, Peter
(szerk.): Shakespeare Survey. 55. Cambridge, CUP, 2002: 1.
252
Bradley 2010: 147.
253
„systematic and hostile critique of Shakespeare’s play” Sinfield, Alan: ’King Lear versus Lear at
Stratford.’ In: Critical Quarterly. 24. 4 Winter (1982): 5.
254
„The reversal of the academic moral/artistic/theatrical myth isn’t enough, the making reality of Lear
mythology isn’t enough, because the play isn’t to get its life merely from being a commentary on [King]
Lear, or an attack on it or correction of it. The play must have a structure rooted in itself, which then throws
light across onto [King] Lear . (...) The play must be its own dynamo and experience…” Bondtól idézi: Hay
és Roberts: 108.
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nyerjen, hogy funkcionáljon, hanem a hatalmas és eltéphetetlen kognitív hálóra, ami a
Shakespeare-darab évszázados értelmezési kísérleteiből jött létre, és aminek nagy
valószínűséggel részese az (olvasó-/néző-) közönség minden tagja.
Paradox módon annak ellenére, hogy Bond ilyen határozottan elkülönülésre,
önállósodásra törekszik, minden jel szerint ez az elkülönülés sikertelen. Nemcsak azért,
mert a tagadás és elkerülés aktusa maga visszautal a Shakespeare-szövegre, hanem mert
Bond kiindulópontja (Lear alakja) eleve lehetetlenné teszi, hogy a két szöveg ne alkosson
egyfajta szimbiotikus együttértelmezhetőségi teret. Úgy tűnik, a Lear név és minden
társítás, amit ez a név előhív, szorosan összefügg a bálványozott és az idők során szinte
isteni alkotói magasságokba emelt, kultikus személy, William Shakespeare hasonló című
tragédiájával. Nem tudok olyan értelmezésről (vagy színpadi kritikáról) Bond darabjával
kapcsolatban, amely ne foglalkozna Shakespeare Learjével, ne hasonlítgatná a két darabot,
és ne keresgélné lelkesen Shakespeare nyomait Bond darabjában (erre leginkább alkalmas
példa Jenny S. Spencer Dramatic Strategies in the plays of Edward Bond című könyve,
amelyben a Lear a “Klasszikusok újraírva” 255 fejezetben szerepel, azaz Bond egyik
„drámai stratégiája” lenne Shakespeare Lear királyának átírása). Shakespeare darabját így
egyszerre megidézi és ugyanazzal a lendülettel elutasítja, és ez alátámasztani látszik
Spencer állítását, miszerint „Shakespeare figuráját Bond nem tudja sem figyelmen kívül
hagyni, sem pedig teljes mértékben elfogadni. [...] Shakespeare szociálisan megalkotott és
történetileg megkötött kulturális autoritása megérett a dekonstrukcióra.” 256
Visszatérve a darab bevezető néhány sorára, és a bennük föllelhető elkülönböződési
törekvésekre, Bond összesen hat tényt sorol fel Lear, a történelmi figura életéből, mintegy
háttér-információkat nyújtva a darabhoz, és mind a hatot két történetíró munkáiból
eredezteti. A hat alapállítás még egyszer:
1. Lear a teremtés után 3100 körül élt.
2. Hatvan évig volt király.
3. Ő építette Leicester várát.
4. A Soar folyó alá temették.
5. Az apja meghalt, amikor megkísérelt átrepülni London fölött.
6. A legkisebb lánya megölte magát, amikor elveszítette hatalmát.

255

„Rewriting classics” pp. 78-108.
„Shakespeare] is a figure Bond can neither dismiss nor wholeheartedly accept. To write a new Lear is to
assert an important claim for contemporary playwrights over the center stages of their own culture. On the
other hand, Shakespeare’s cultural authority, socially constructed and historically bound, seems ripe for
deconstruction.” Spencer: 80.
256
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Geoffrey of Monmouth és Holinshed azonban nem csak ezt a hat tényt írta le Learről.
Mindketten leírják Lear három lányának nevét, mindketten elmondják a szeretet-próba
történetét, a kitagadást, a két rossz lány figuráját szembeállítják az egy jóéval, írnak a
lányok közti háborúról, tehát még igen sok fontos információt közölnek. A hat állítás
csupán kis töredéke mindannak, amit a történetírók Learről, vagy (ha már Bond említi)
Lear apjáról elmondanak. Miért ilyen szelektív Bond? Miért ezeket a tényeket említi, és
miért nem mást? A válasz megint abban az ambivalens viszonyban keresendő, ami Bond és
Shakespeare között feszül, és abban az elkerülve ráutaló alkotásmódban, amivel Bond
megközelíti Shakespeare műveit: a Bond által idézett tények valóban mind szerepelnek a
krónikákban, de semelyik nem szerepel nyomokban sem a Shakespeare drámában. Ezek az
információk Lear királyról nem élnek a köztudatban, nem részei a kognitív hálónak, az
értelmezés-tömegnek, amelyet Bond Lear puszta nevének megidézésével mozgósított. Ez a
Lear nem az a Lear, de legalábbis nem úgy, ahogy eddig ismertük: ez a rövid üzenete a
Bond darabja előtti néhány sornak.
Érdekes megjegyezni, hogy a megidézett tények a történetírók munkáiból
konkrétumokként Bond drámájában sem szerepelnek: nincs szó Lear apjáról és annak
különleges kísérletéről, és legfőképpen nincsen „legkisebb lány” Bondnál, hiszen Edward
Bond nem három, hanem két lányt rendel Lear mellé. Legfőképpen a hiányzó harmadik
lány

alakja

erősen

aláássa

a

dráma

történetiségét;

már

az

mindenképp

azonosítási/értelmezési kérdéseket vet föl, hogy nem egyértelműen fedi egymást a
történetírások Learje és a shakespeare-i Lear története (hiszen például a történetírók szerint
Lear visszakapta a trónját Cordeliával). De az még érdekesebb, hogy egy triviális, de igen
fontos részlet (a harmadik lány hiánya) miatt egyikükkel sem azonosítható/rokonítható
Bond Learje, még a Bond által megidézett, szelektív pár soros történeti utalás alapján sem.
További nagyon markáns és aktív elkülönböződési pont maga a cím, és a mögötte
rejlő karakter. A Learről írt jegyzeteiben Bond „a környezete jelenségeinek [...] és a
biológiai öregedés tényének, a születésnek, a nemiségnek és a halálnak kitett gyermek”hez hasonlítja Leart, 257 és Hay és Roberts értelmezése szerint ez a „gyermekké tevés” Lear
számára a metaforikus újjászületést jelenti a shakespeare-i archetípusból a modern kor
szereplőjévé, a mitikus alakból a valóságos emberré. 258 És ez a modern kori szereplő nem
király többé, mert Bond elhagyja a király szót, és ezzel a gesztussal több célja is van.
257

„[...] exposed to the phenomena of his environment, [. . .] and the biological facts of growing, birth, sex
and death” In: Stuart, Ian (szerk.): Selections from the Notebooks of Edward Bond. Volume One: 1959-1980.
London: Methuen. 2000.: 185.
258
V. ö. Hay és Roberts: 118.
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Egyrészt Bond nem Lear királyi természetével van elfoglalva, hanem egyértelműen az
ember és egyén cselekedeteivel, főszereplője végigjár minden szerepet, amit elnyomó
hatalomban élőkre kiosztani lehet: az elnyomóból üldözött, üldözöttből áldozat, majd abból
politikai ellenálló lesz. Az ő Learje nem tartja meg „a királyi címet s járulékait,” 259 és nem
mond le, hanem a hatalmát erőszakkal elveszik tőle lányai és vejei. Shakespeare Lear
királyát mindvégig királynak vagy felségnek szólítják, egészen az utolsó jelenetekig, míg
Bondnál ez a megszólítás a tárgyalás jelenetben (II. 1.) hangzik el utoljára. Csakis Lear
alkalmas arra, hogy bejárja ezt az utat, ami a hatalom csúcsairól az üldözöttségen át vezet
az aktív egyéni/politikai felelősségvállaláshoz, hiszen a „szociális kötöttségeinek
kötelékeitől megszabadulva, [...] a történelem eseményeinek menetelésétől elszigetelve
Lear a darab társadalmi rendjéhez képest kívülállóvá válik.” 260 A kívülálló helyzet
pontosan abból fakad, hogy Lear minden állomást bejár, minden helyzetből látja a
körülötte (nem) működő társadalmi rendet, „és mint a rend áldozata és szemtanúja, olyan
perspektívával rendelkezik, ami a többi karakter behatárolt perspektíváját képes
kijavítani,” 261 s ily módon korábbi hibáit belátva képes hitelesen ítélkezni a mindig éppen
aktuális politikai hatalom felett, és „a változás szóvivője” lehet.
Cordelia és a Sírásó Fia (akiben a Bolond, Kent és a shakespeare-i Cordelia
személyiségjegyeit is felismerni vélték) „a politikai védekezés és a magányos
visszavonultságban élés Scyllája és Charybdise, akik között Learnek hajóznia kell, ha
valóban morális emberré akar válni:” 262 nem sodródhat egyikük felé sem, mert mindkét
magatartás, amit képviselnek, Bond szerint alapvetően elhibázott. Sokkal fontosabb
számára, hogy a főhős egyedül találja meg a személyes felelősségvállaláshoz vezető utat,
mintegy a „felnőtté válás” útját, és ennek az útnak csak egy állomása (de semmiképpen
nem a legfontosabb állomása, s még csak nem is a legfontosabb konfliktus feloldása) a
meg- és kibékülés a gyermekeivel, amire egyébként ironikus módon akkor kerül sor,
amikor azok már meghaltak. A Shakespeare-nél olyan fontos feszültség privát és publikus,
személyes és közérdekű, a családi és a királyi szféra és felelősség között nem lényeges
Bond Learje számára, illetve a darab cselekménye nem a gyermekeivel való
szeretetkapcsolat és az utódlás/öröklés kérdésköre mentén bomlik ki. Ez a pont, ahol
259

Shakespeare: Lear király I. 1. 136.
„Freed from the former constraints of his social position, relieved of his duty and isolated from the march
of historical events, Lear is an outsider to the play’s given social order.” Spencer: 88.
261
„[...] he is granted a perspective which corrects the limited perspectives of other characters. (...) he
becomes a spokesman for change.” Spencer: 88.
262
„Cordelia and the Gravedigger’s Boy represent the Scylla and Charybdis [...] of political defensiveness
and private retreat between which Lear must sail if he is to become a genuinely moral man.” Bulman, James
C.: “Bond, Shakespeare, and the Absurd.” Modern Drama 29 (1986): 63.
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leginkább tetten érhető Bond törekvése, hogy Lear alakján keresztül lebontsa az
általánosnak tűnő attitűdöt, amellyel a személyes szférát a politikai rovására tartjuk fenn,
az egyént pedig előnyben részesítjük a társadalommal szemben. 263 Lear egyéni, belső
problémái itt egyértelműen alárendeltek a társadalmi, politikai lét problémáihoz képest.
Ennek jegyében alakul minden karakter (és leginkább a lányok) rajza is, és a darab a
kezdetétől fogva efelé építkezik.
Lear a darab nyitójelenetében nem tervezi felosztani a birodalmát, sőt (az egész
darabot is összefogó) fal építésével igyekszik azt masszívan egyben tartani, arról vizionál,
hogy a fal elkészültével bevehetetlen védelmet biztosít majd utódainak. Az apjuk
törekvéseivel ellenkező utódok pedig Bond darabjában ketten vannak. Nevük nem Goneril
és Regan, és nem is ezeknek a neveknek valamilyen alakváltozata – holott a hivatkozott
történeti források megadják a neveket: Geoffrey of Monmouth-nál és Holinshednél
Gonorilla, Regan és Cordeilla a lányok neve. 264 Bond csak a két idősebb lányt vonja be a
királyi családba, és átkereszteli őket: Bodice és Fontanelle lesz a nevük. Bond így
nyilatkozott egyik levelében a furcsa névcsere okairól:
Shakespeare a két „rossz testvért” Gonerilnek és Regannak nevezi. Gyakran megjegyzik,
hogy ezek a nevek úgy hangzanak, mintha betegségek lennének: „Reganitis rohama volt”
vagy „Gonerilben szenved”! Én olyan neveket használtam, amelyek [...]
„problematikusak”. A Fontanelle név jelentése az a rés, amely az újszülöttek fején
található, és még nincs bezárulva, amikor a világra jönnek, 265 (azt gondolom, mozogni is
képes, hogy a gyermek születését megkönnyítse). Ahogy a gyermek nő, a rés bezáródik.
Bodice pedig a női ruhadarab, 266 ami a melleket fedi, megint egy törődést, nevelést sejtető
kép (amit csak a mi korrupt képi világunk vulgarizál és tesz gonosszá). Shakespeare
„gonosz” neveinek kétértelműséget akartam adni, amely rámutat, hogy a gonoszság emberi
eredetű: nem születünk gonosznak, de a kultúránk gonoszságot erőltet ránk.”267

Bond érvelése és a két név jelentése, kiválasztásának oka beleillik az erőszak és agresszió
szociológiai/kulturális/gazdasági

gyökereinek

263

bizonyítására

vonatkozó

elméleti

V. ö. Bulman: 61.
Bullough: 311 és 317. Shakespeare Lear királyában a Quarto (1608) Goneril nevét „Gonorill”-ként hozza,
a Folióban már Gonerilt olvashatunk. Ez a két névváltozat kiejtésében csaknem azonos. Én következetesen a
Gonerilt használom, mert az általam használt Arden szövegkiadás és a szakirodalom is legtöbbször ezt az
alakváltozatot használja, illetve ez az alakváltozat él leginkább a köztudatban is.
265
Magyarul „kutacs”, latinul fonticulus: a csecsemő koponyájának puha alkotórésze a koponyavarratok
találkozóhelyén.
266
Magyarul: „(többnyire fűzős) női mellény”.
267
„Shakespeare called the two “ugly sisters” Goneril and Regan. It’s often pointed out that these sound like
the names of diseases: “He’s got an attack of Reganitis”, “she suffers from Goneril”! I used names which
would be ... “problematic” ... Fontanelle is the name of the gap in the skulls of little babies which isn’t quite
closed when they’re born (I think it has to be a moveable gap so that birth is easier). The gap closes as the
child grows. Bodice is the item of girl’s clothing that covers the breast -- again an image of care and nurture
(vulgarised and made vicious by our corrupt use of imagery...). I wanted to take Shakespeare’s “evil” names
and expose a double-sidedness in our moral language and to point to a human origin for evil: not that we’re
born evil but that our culture forces evil on us.” Bond, Edward: Letter to Katiuscia Torrente. In: Letters 4,
ed: Stewart, Ian: Harwood Academic Publishers, Amsterdam, 1998: 178.
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alapozásba, amit az előszó megteremt. Megerősítik továbbá a szembenállást a
Shakespeare-szöveggel, hiszen Bond Shakespeare gonosz lányait és áldozati szerepben
tetszelgő Learjét dekonstruálja ilyen módon. Szembeszáll a „hálátlan gonosz lányok
tönkreteszik szerető, ám kissé hirtelen haragú, öreg apjuk életét” valamelyest
leegyszerűsített, ám közkeletű ítéletével és új lányokat teremt, akiknek már a neve is azt
sejteti, hogy valaha ártatlan, tiszta és szelíd gyerekek voltak.
Ez a Shakespeare-t dekonstruáló névválasztási stratégia azonban mindezzel még
nem magyarázható, hiszen ezek a nevek nem Shakespeare nevei. A „betegségszagú”
neveket nem Shakespeare találta ki, hiszen alakváltozataikat már a történeti források is
használják, és a Shakespeare-darab drámaelődje is, de a Shakespeare-t követő minden
átdolgozás, feldolgozás és adaptáció is ezekhez tartja magát. Tehát Bond számára, úgy
tűnik, a történeti hitelességnél (ld. a hivatkozást a darab elején) fontosabb célok is léteznek.
Egyrészt fontosabbnak tűnik a markáns elhatárolódás az eredet-szövegtől; másrészt a
Lear–Cordelia bináris oppozíció felerősítése, hiszen mivel csak ez a két név marad a
Shakespeare szövegből, ezeken fekszik több jelentésréteg, nagyobb hangsúly; harmadrészt
pedig a két nővér az új nevek folytán „tiszta lappal” indul az értelmezői folyamatban,
esélyt kap arra, hogy az eredet darab „gonosz nővérei”-skatulyából kikerüljenek.
Az, hogy a nővérek csak ketten vannak, szintén radikális átírási stratégiára utal, ami
gyökereiben vágja el a kapcsolódási pontokat – és szándékot – a Lear királytól. Learnek
nincs harmadik, szerető és szerethető lánya, nincs a családi kötelékeken keresztül kivezető
út a politikai/szociális/gazdasági krízisből. A harmadik lány alakjával Bond azt a részletet
iktatja ki, ami a Lear király mozgatórugója, a jóság és igazság (egyetlen lehetséges)
megtestesítője, és mint ilyen, a környezet szembenállásával a Shakespeare-dráma
konfliktusának kirobbantója. Cordelia azonban nem egyszerűen kimarad a darabból.
Csupán a királyi családból kerül ki, és lesz először a brutális katonai hatalom áldozata
(férjét megölik, őt megerőszakolják, és emiatt elvetél), majd az ellenállók vezetője, és
később az új politikai hatalom vezéregyénisége. Learhez hasonlóan ő is bejárja a
diktatórikus lét lehetséges állomásait, ám ő Learrel ellentétes irányban halad, ő áldozatból
lesz diktátor, és nem jut el a felelősségvállalás és a politikai tisztánlátás állapotába, sőt:
korábbi elveit (a fal elleni törekvéseit) feladva kizárólag a hatalom megszerzése és
megtartása motiválja. Cordelia alakjának ez az eltorzulása sok kérdést vetett fel a
kritikusokban, és ezért Bond egyértelműen választ adott, hogy milyen hatás alapján építette
fel a karaktert: „Cordelia Sztálint jeleníti meg, ennyire egyszerű az egész. [...] egy
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erőszakos forradalom mindig elpusztítja önmagát is” 268 – állítja Bond, és egy másik
helyen: „Hogy volt-e konkrét történelmi esemény az eszemben, amikor a Leart írtam?
Igen, Sztálin – de a kulturális színház perverziója is, amit a fogyasztói demokrácia idéz
elő.” 269 Bond céljai szerint Cordelia tehát a történelem legsötétebb figuráinak egyikével
azonosul a Learben, míg Shakespeare darabjában a legtisztább, legmagasztosabb
karakterek egyikét látták benne minden idők irodalmi elemzői, kritikusai.
Bond számára Cordelia, ahogyan Shakespeare-nél szerepel, nem értelmezhető és
nem alkalmazható a darab céljai számára, illetve éppen a negatív hiperbolikus ábrázolással
válik azzá, amivel Bond megalkotja saját hősnőjét. Cordelia Shakespeare-nél a leginkább
szerető lánygyermek, Bondnál a családba sem kerül be; Shakespeare megalkuvásra nem,
de megbocsátásra nagyon is képes nőalakja Bondnak bosszúálló, megalkuvó diktátorként
kell. Az, hogy Cordelia alakja a legfontosabb shakespeare-i tulajdonságainak ellenpontjai
mentén körvonalazódik, megint azt a fajta elkerülési adaptációs technikát demonstrálja,
amivel Bond az egész darabot megalkotja: az azonosulás/elkülönböződés mentén
erőteljesebb hatást akar gyakorolni a közönségére: Cordelia itt minden, amivel nem
azonosítható a közönség tudatában élő shakespeare-i megtestesült jóság. Ha, ahogy Gerd
Stratmann fogalmazott, Bond Learje „anti-Lear,” 270 akkor Cordeliája még inkább antiCordelia, mindenben, amiben csak lehet.
Bond egy másik hatásos módszere az „anti-Lear” és az „anti-King Lear”
létrehozásakor egyfajta plasztikussá tétel, egy konkrétumokra, kézzelfogható és szemmel
látható szenvedéstörténetre támaszkodó narratíva megalkotása volt. Ha kommunikatív,
aktív elkülönböződési pontok mentén vizsgáljuk a Leart, az előzőekben tárgyalt anti-tézis
létrehozására törekvő, meg-tagadó alkotásmód mellett megfigyelhető egy meg-idéző, de
erősen átfogalmazó elkülönböződési mód is. „Bondnak sikerül megtartania a shakespeare-i
anyag bizonyos részeit, úgy, hogy a nagyszabású shakespeare-i metaforákat beépíti saját
művébe, és újrahasznosít sok felismerhető, tragikus témát és képi mintát (például a vakság
és tisztánlátás, az őrület és a józanság, a szenvedés és a tagadás lehetnek a
legfeltűnőbbek).” 271 De mindezt úgy teszi, hogy a metaforikus világ, a sokféleképpen
268
„Cordelia represents Stalin, it is as simple as that. (...) a violent revolution always destroys itself.” Bondot
idézi: Patterson: 148.
269
„Did I have a particular historical event in mind when I wrote Lear. Yes, Stalin – but also the perversion
of cultural theatre by consumer democracy.” Bond 1998: 149.
270
Stratmann, Gerd: ‘Edward Bond: Lear’. In: Priessnitz, Horst (szerk.): Anglo-amerikanische ShakespeareBearbeitungen des 20. Jahrhunderts. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1980: 353.
271
„Bond manages to retain a certain Shakespearean texture by incorporating Shakespeare’s grand metaphors
and recycling many recognizably tragic themes and patterns of imagery – blindness and insight, madness and
sanity, suffering and negation most notable among them.” Spencer: 85.
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értelmezhető szóképek konkrétumokká, valósággá, fizikai megvalósulássá bomlanak a
színpadon. A már említett erőszakos jelenetek is ezt a konkretizálást szolgálják, a
gondolati, belső szenvedést hivatottak a fizikai síkra terelni: a metaforikus, szimbolikus
jelentésrétegeket sok esetben a konkrét, szó szerinti jelentés megelevenítése váltja fel Bond
színpadán. Ahogy Spencer találóan megfogalmazza, a Lear királyban „metaforikus erővel
megjelenített pszichikai szenvedést Bond verziójában a jelenetek többségében jellemző
eltúlzott fizikai brutalitás váltja föl.” 272 Bond Learje a darab jelentős részét fizikailag (és
nem csak mentálisan) bezárva, a külvilágtól elzárva, börtönben tölti, és nem csak „lelki
szemei” vakok, hanem a hatalomra kerülő Cordelia emberei (és nem a lányai!) fizikailag is
megvakítják.
Ezzel a konkretizálással, fizikai nyersességgel jelennek meg a „[…] boncoljátok fel
Regant; nézzétek meg, mi terem a szíve körül” 273 sorok, amikor Fontanelle boncolása
valóban megtörténik a nyílt színen. Lear szinte önkívületi állapotba kerülve az emberben
lakozó gonoszság testi, fizikai megvalósulását, helyét keresi Fontanelle véres cafatai
között, és a belső szervek összetettségét, a szervek komplex működését és különösen a
szívet látva, tapintva (de azt nem megnevezve) mintegy elkábulva ismeri fel a szépséget,
amit a lánya fizikai létezésében (és az emberéletben, a biológiai létezésben általában) addig
nem vett észre. 274 Bond Learje „a vére a kezemhez tapad” általában átvitt értelemben
értelmezendő kifejezést is konkrétan, szó szerint érti: Fontanelle vérével a kezén felismeri
a lánya gonoszságában és halálában betöltött felelősségét, így a konkrétum (a vér a kezén)
és az absztrakció, a metaforikus többletjelentés (a felelősség valakinek a haláláért) újabb
játékba kezd a szövegben és a szövegek között is.
Hasonlóképpen konkretizálódik és megjelenik a színen (Grace Ioppolo
invertálásnak 275 nevezi a megjelenítés módját) a teljes hatodik (tárgyalás-) jelenet
Shakespeare harmadik felvonásából, és a híres kalit-hasonlat („menjünk fogságba: ott /
Fogunk mi, mint kalitban a madár, / Dalolni ketten”), 276 amelyet Lear király Cordeliának
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„[...] the physical torment metaphorically indicated in King Lear is represented in Bond’s version by the
exaggerated physical brutality of much of the action.” Spencer: 83.
273
Lear király, III. 6. 73.
274
Patterson ugyan megemlíti, hogy Bond kijelentette Katherine Worth-nek, hogy nem gondolt a Lear
királynak erre a sorára, amikor a boncolás-jelenetet megírta (v. ö. Patterson: 143). Itt mutatkozik meg az,
hogy az írói intenció megléte/hiánya nem kizárólagosan követendő faktorok egy adaptáció elemzése kapcsán,
hiszen Bond ezen kijelentésének az értelmezés szempontjából gyakorlatilag semmi jelentősége nincs. Ha
nem is áll írói intenció a boncolás-jelenet és a shakespeare-i sorok összekötése mögött, a szoros kapcsolat és
együttértelmezhetőség fennáll, hiszen (egy „ismerő közönség” feltételezésével) a befogadói oldalon szinte
magától adódik a párhuzam.
275
V. ö. Iopplo, 2003: 88.
276
Lear király, V. 3. 9.
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vigasztalásul mond. Az előbbi inverz megvalósulása jelenik meg a második felvonás első
jelenetében, ahol Bodice és Fontanelle a vádlók/tanúk apjuk ellen, és ez az a jelenet, ahol a
tulajdonképpeni kitagadás/megtagadás verbalizálódik. Hasonlóképpen felidéződik a
shakespeare-i ál-tárgyalás egy későbbi börtönjelenetben (II. felvonás, 6. jelenet) amikor
Fontanelle tárgyalást sürget, illetve amikor Bodice-t halálra ítélik. A börtönben valósul
meg a kalit-hasonlat is, amikor Leart és lányainak szellemét harmóniában és egyetértésben
ábrázolja Bond (II. felvonás, 2. jelenet) és itt – különösen a megelőző tárgyalásjelenet után
– az apa-gyerek kapcsolat helyreállításán, átértékelésén lesz a hangsúly. Jóllehet, csupán
Lear agyában játszódnak a börtönbeli események, a konkrét megjelenítés a színpadon
mégis valóságosabbá teszi a jelenetet, mint az eredet-drámában a szavakkal megjelenített
hasonlat. A „verbális gesztus így lesz konkrét cselekvéssé, a szimbolikus pedig fizikai
valósággá” 277 Bond drámájában, és állandósul ilyen módon a feszültség, amely a
megidézés és elkülönböződés játékából ered. Ezek az eltúlzottan, kiszámítottan erőszakos,
ám dramaturgiai szempontból koherens (tehát nem öncélú) jelenetek, „és különösen [...]
Bodice és Fontanelle kivégzése, Fontanelle boncolása, Lear szemének ‘tudományos
módszerrel’ történő eltávolítása, [...] a modern állami szinten engedélyezett erőszak
grafikus manifesztációi,” 278 és mint ilyenek, Bond már említett törekvését szolgálják, hogy
a közönség ne kerülhesse meg, ne hagyhassa figyelmen kívül a saját világukban is
jelenvaló erőszakot és a következményeként fellépő szenvedést, hanem felkavaró módon
szembesüljön vele.
Felvethető persze az is, hogy a Lear király már önmagában elég rettenetes és
erőszakos, direktebbé tenni nem is nagyon lehet: olyan brutalitást hordoz (Gloucester
megvakítása, Cordelia halála), amivel a maga korában talán csak a Titus Andronicus, a
Macbeth és a Spanyol tragédia versenghet, de még ezekben sem mindig nyílt színen
történnek az események. Gloucester magvakítása és annak nyílt színi ábrázolása
mindenképpen a színháztörténet egyik legdurvább, és minden idők közönségei számára az
egyik legfelkavaróbb jelenetei közé tartozik. Bond azonban még ezt a jelenetet is
tervezettebbé, durvábbá és ezáltal plasztikusabbá, sokkolóbbá tudja tenni. Egyrészt eleve
két párhuzamos és igen erőteljes jelenetet alkot rá (Warrington megkínzását, melyben a
277

„[...] constant move from the metaphoric to the literal, from the verbal gesture to the concrete action, from
symbolic to physical reality” Spencer: 83.
278
„Bond’s crafting of violent effects in Lear is not only dramatically coherent, but adheres closely to the
grain of the extra-dramatic points he is trying to make. The scenes of violence in Bond’s Lear, particularly
those of Act l which record the executions of Bodice and Fontanelle, the autopsy of Fontanelle, and the
‘scientific’ removal of Lear's eyes, operate both as graphic manifestations of modern state-sponsored
violence and as purposeful efforts to bring Bond’s playgoers to direct contact with scenes of their most
studied avoidance.” Cartelli: 163.
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szereplők képezik a hidat a párhuzamossághoz; és Lear megvakítását, ahol az aktusra
ismerünk a Lear királyból, bár a szereplők mások), valamint azzal, hogy mindkét
jelenetből hiányzik az indulat, a hirtelen harag, mint a tett motivációja, sokkal inkább
értelmezhető mindkét esemény kiszámított, hidegvérű erőszakos emberi magatartásnak.
A Learen végrehajtott testi kínzásoknak még egy fontos vonzata van, ami
hozzájárul az „anti-Lear” megszületéséhez. A király teste Shakespeare korában a politikus
és természetes test szimbiózisánál fogva sérthetetlen. A Lear királyban ez a test valóban
sérthetetlen, fizikai szempontból senki nem meri bántalmazni vagy kezet emelni rá, a
király így érint(het)etlen marad. Ahogyan R. A. Foakes összefoglalja a The All-England
Law Reports Reprint (1558–1774) című történelmi munkát idézve:
„A Király politikai teste magában foglalta a természetes testét, ‘de a természetes test a
gyengébb, és ezzel a politikai test összekapcsolódik. Így hát […] nincsen különálló,
természetes teste, mely leválasztható önmagában a királyi hivatalról és méltóságról, de a
politikai és a természetes test együtt elválaszthatatlan, és ezek egy személyben öltenek
formát.’ […] Lear szétválasztja a szétválaszthatatlant, mert a királyság felosztásában a
természetes teste óhaja szerint jár el, s olyat tesz, amit a politikai test nem engedne meg,
így nemcsak a királyságot, hanem önmagát is megosztja. Nem lehet nem Király, mégis
lemond a hatalmáról. Ezt az ellentmondást Shakespeare nagyon hatásosan kihasználja.”279

Lear király minden sérelme pszichikai szempontú, mentális és érzelmi jellegű, még
ha nyilvánvalóan fizikai szenvedés is áll vele párhuzamosan (Kent kalodába zárása, a
bolyongás a pusztában, a vihar elszenvedése, a bebörtönzés), de direkt fizikai
bántalmazással sem testi, sem lelki szenvedésének nem okozói a körülötte élők. (A
pszichikai gyötrés, aminek a lányai kiteszik Leart, sem egyértelműen direkt, hiszen
mindvégig értelmezhető úgy is, hogy a racionális érvelés, a józan ész áll szemben –
tehetetlenül – a megbomlani készülő, majd később valóban őrült elmével.)
Edward Bond Lear-je ezzel szemben nemcsak testében sérthető, hanem konkrét
testi kínzást, testi fenyítést szenved el. Ez kétirányú értelmezésnek adhat helyet. Egyrészt
Bond Learje nemcsak a címből és a darab szövegéből veszíti el a király nevet, hanem
elveszíti a sérthetetlen, tiszteletreméltó politikai hatalommal bíró királyi testet is, és
pusztán ember lesz, akit már ki lehet tenni mindenféle komoly következmény nélkül olyan
extrém fizikai tortúrának, ami meghaladja a shakespeare-i Gloucester, Kent és Cordelia
testi szenvedését is. Másrészt viszont értelmezhető ez úgy is, hogy Bond darabjában semmi
279

„The King’s body politic included the body natural, ‘but the body natural is the lesser, and with this the
body politic is consolidated. So that [...] he has not a body natural distinct and divided by itself from the
office and dignity royal, but a body natural and a body politic together invisible, and these two bodies are
incorporated in one person.’ Lear divides what is 'indivisible', for in dividing the kingdom he acts in the body
natural, doing what is not permitted in the body politic, and so divides not only his lands but himself He
cannot stop being King, yet gives his power away. This contradiction Shakespeare exploits to superb effect
[...].” Foakes, 1997: 19.
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sem szent, sérthetetlen és állandó, legfőképpen pedig a politikai hatalom és annak vezetői
nem azok. Ha Bond Cordeliája Sztálin, akkor egyértelmű a párhuzam a huszadik századi
való világ politikusaival (és elsősorban a sztálini terrorban elhulló több száz magas rangú
politikussal), az első és második világháború vezéregyéniségeivel, uralkodóival. Az immár
lényegtelen, hatalmától megfosztott királyi test kínzásának (és bizonyos szempontból
magának a darabnak is) tetőpontja a megvakítás-jelenet. A megvakítás-jelenetben „Lear
szemét műtéti úton távolítják el (szemben a spontánabb szemkinyomás aktusával), s ez
talán még túl is szárnyalja brutalitásával a Shakespeare-dráma legborzalmasabbnak tartott
jelenetét.” 280 Lear szemének elveszítése természetesen egyrészt a Shakespeare-nél is
megtalálható, antik hagyományokra visszamenő (pl. Oedipus király) „vak látó” motívum
kiaknázását szolgálja, hiszen Lear csak vakon képes meglátni a valóságot, és megtalálni
saját felelősségteljes identitását. Másrészt, amennyiben a szemet a leginkább királyi
szervként fogjuk föl, 281 a szem eltávolítása a királyi attribútumoktól való végső és teljes
megfosztást is jelenti.
A királyi test nem létezik többé, nem áll fenn az ország és uralkodó politikai és
természetes testben élő szimbiózisa, tehát az uralkodó testi szétszedése, kínzása,
csonkolása és elpusztítása nem lehetetlen, és nem is jár olyan következményekkel, mint az
Shakespeare-nél járt. Bond nem is használhatja fel tehát ezt a felosztás/lemondás ténye és
lehetetlensége közötti feszültséget olyan termékenyen, mint Shakespeare tette: Bond
szereplőinek mindegyike ragaszkodik a királyi/vezetői hatalomhoz. Három rezsimet látunk
egymás után, Learét, a nővérekét, és Cordeliáét, hozzáállásuk és módszereik lényegében
semmiben nem különböznek egymástól, a hatalmasságok egymást váltó, lényegében
változatlan, végeláthatatlan láncolata követi egymást. Lear nem mond le, és még kevésbé
osztja fel birodalmát, sőt ellenkezőleg, egy fal építésével igyekszik masszívan egybetartani
azt; a lányok nem öröklik a birodalmat, hanem háborúban elveszik apjuktól, Cordelia pedig
polgárháborút szítva, annak élére állva szerzi meg hatalmát. Lear falának építését végül
egyikük sem állítja le, annak ellenére, hogy a fal a kezdetekkor egyértelműen Lear
diktatórikus, elnyomó hatalmának megtestesítője. A monoton és reménytelennek tetsző
280
„Bond reserves for Lear the burden of having his eyes surgically removed (as opposed to having them
more spontaneously gouged out) which may be said to exceed in brutality what is generally considered the
most horrific moment in Shakespeare s play, but for reasons that are different than one have assumed.”
Cartelli: 162.
281
Ld. Mudriczki, Judit: The 1608 King Lear Quarto in Context: Dramatic Tradition, Jacobean Rhetoric and
the Representation of the Early Modern Body Politic (PPKE, 2010) című doktori disszertációjának organikus
testfelfogásról készült harmadik fejezetét, illetve I. Erzsébet „Szivárvány portréját,” amelyen a palást
díszítőeleme a metonimikus erejű mindent látó szem és a mindent halló fül, mint az uralkodó legfontosabb
érzékszervei (például itt: http://www.marileecody.com/gloriana/elizabethrainbow1.jpg).
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politikai rendszerfelfogást tükrözi, hogy a fal minden éppen soron következő legitim
hatalomátvétel után megmarad.
A fal, mint az elnyomó politikai hatalom félreérthetetlen szimbóluma szintén
elkülönböződési hely a Shakespeare-darabtól. Azon túl, hogy a fal a Shakespeare-darab
csúcsjelenetében

megjelenő

nyílt

pusztaságnak

egyértelmű

ellenképe,

Bond

tulajdonképpen banális módon, direkt politikai referenciaként használja a huszadik századi
történelemre: a koncentrációs táborok, a börtönök, a berlini fal, a vasfüggöny mind
beleérthető. Bond megjegyzése is erről árulkodik: „Németországban a falat a berlini fal
képeként értelmezték. Igazából általános képi megjelenítésnek szántam, az ‘erőszak,’ az
‘erő’ számára, amivel igazságot próbálnak teremteni […].”282 A darab mitikus nyitánnyal
rögtön itt kezdődik, s a fal már ekkor többszörös tartalmat hordoz: Lear az ellenségeit távol
tartó, szabadságot biztosító védvonalat lát benne; Bodice és Fontanelle Lear irracionális
félelmeinek paranoid megtestesüléseként, és saját hatalmi (házassági) törekvéseik
akadályaként értelmezik, míg a nép, a falon dolgozó emberek számára a rabság és a
nyomor, a hiábavalóság és így az impotens politikai hatalom megtestesülése lesz.
A fal mindazonáltal a darab végéig állva marad, és uralja a körülötte élők világát.
Minden hatalomváltás értelmezésének alapját a falhoz fűződő viszonya határozza meg,
hiszen a fal kezdetben Lear uralkodásának és gondolkodásának alaptéziseként áll, és
minden hatalom ennek antitézisét kívánja adni. Mégis, a fal lebontása, dekonstrukciója
elmarad. A lányok hatalma túl erőtlen és gyenge ahhoz, hogy lebontassa a falat (Bodice:
„A döntéseimet rám erőszakolják. Megváltoztatom az emberek életét, és a dolgokat
elvégzik – mintha egy hegy haladna előrefelé, de nem azért, mert én mondom neki.
Elkezdtem lebontani a falat, de abba kellett hagynom, mert kellettek az emberek [a
háborúhoz]. [...] Csapdába kerültem. [...] Minden hatalom az enyém, mégis rab
vagyok.”) 283 A nép akaratából, a polgárháború győzteseként hatalomra jutó Cordelia pedig
(korábbi terveivel ellentétben) nem bontja le a falat, mert még nagyobb hatalom
lehetőségét látja benne, saját erejének biztosításához szüksége van a korábban lebontani
vágyott falra. Lear az egyetlen, aki korábbi véleményét („A fal szabaddá tesz.”)
gyökeresen megváltoztatja: „Mit tehetnék? ... Mindenütt falba ütöm a fejem. Mindenütt fal
282

„In Germany the wall was taken as an image of the Berlin Wall. Really I meant it as a general image of the
use of “violence”, of “force”, to create justice.” Stuart, Ian (szerk.): Edward Bond – Letters 4. Harwood
Academic Publishers, Amsterdam, 1998: 181.
283
My decisions are forced on me. I change people’s lives and things get done – it’s like a mountain moving
forward, but not because I tell it to. I started to pull the wall down, and I had to stop that – the men are
needed here. […] I’m trapped. […] Now I have all the power … and I’m a slave. Bond, Edward: Lear.
Methuen Drama, London, 1990: 69. Az én fordításom, F.A.
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van. Élve el vagyok temetve egy falba...” 284 Végső tettével a fal (és minden erőszakos
hatalom) ellen lép fel, de (természetesen és megjósolhatóan) nem jár sikerrel. A fal, úgy
tűnik, nem lebontható: minden törekvés, amely a lebontására irányul, beleütközik a
jelentéshalomba, amivel a falat azonosítani lehet.
Bár az természetesen egyértelmű, a fal fizikai megsemmisítése nem járhat sikerrel,
Lear utolsó, a fal ellen irányuló megnyilvánulása mégis rendkívül lényeges. Az utolsó
gesztus többféleképpen értelmezhető: többször az abszurd színházra jellemző végkifejletet
láttak benne (Bond ezt az értelmezést természetesen nem fogadta szívesen), illetve egy
újabb
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megvalósulásaként. 285 Bond ezek egyikével sem azonosult, szerinte „Lear számára a fal
felásása személyes megoldás a szociális problémára: gyakorlatilag ez minden, amit tenni
tud. Nem oldja meg a társadalom problémáit. De ezért ő vagy a társadalomból bárki
felelős-e?” 286 Tehát gyakorlatilag csupán a személyes felelősségérzet és tudatos változtatni
akarás jelenik meg Lear tettében. Bond az egyén példája alapján a személyes, az egyéni
fejlődés lehetőségét akarja láttatni, és az egyén felelősségvállalásával a társadalom
változásának lehetőségére irányítja a figyelmet. A fal bonthatatlan ténye (Bond
elgondolása szerint) eltörpülhet a halál monumentumához képest: „Mintha a halál [Lear]
élet[ének] egyetlen értelmes cselekedete volna. A falban tett kár jelentéktelen, a lyukat fél
perc alatt be lehet tömni. De nehéz volna figyelmen kívül hagyni, hogy Lear meghalt a
falon, mialatt megkísérelte elpusztítani azt.” 287 De ez a figyelemre méltatás, a főhős
bukásának ténye (különösen a darab addigi határokat nem ismerő erőszakosságának
köszönhetően) nem egyértelműen elégséges, hogy a felelősségvállalás fontosságának
üzenetét hordozza. A darab vége mindennek ellenére egyfajta reménytelen ismétlődést
sugall, direkt politikai hatás nélkül, és Lear tette semmiben sem különbözik a
diktatúrákban előtte meghalt áldozatok cselekedeteitől. Ha okoz is forradalmi változást a
falon tett bontási kísérlet, akkor is az eddigi „mintázat” szerint alakul majd az éppen
aktuális hatalom felállása: a „fal” valamilyen formában továbbra is megmarad.

284
„What can I do? [...] I hit my head against a wall all the time. There’s a wall everywhere. I’m buried alive
in a wall.” Bond: Lear: 94. Az én fordításom, F.A.
285
V. ö. Patterson: 150.
286
„...for Lear digging up the wall is a personal solution to the social problem: that is all he can practically
do. He does not solve society’s problems. But is he or are the others in society responsible for this?” Stuart,
Ian: Edward Bond – Letters 5. Routledge, London and New York, 2001: 58.
287
„It’s as if death was the only meaningful act he could make with his life. The actual digging in the wall is
insignificant, the hole could be filled in 30 seconds. But it would be difficult to ignore the fact that he died on
the wall while destroying it.” In: Selections from the Notebooks: 121.
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A fal nem csupán politikai szimbólumként és elkülönböződési pontként
értelmezhető, hanem adaptációkritikai, irodalomelméleti jelentésrétegeket is megmozgat.
A politikai értelemmel párhuzamosan a fal felfogható a Shakespeare-szöveg, és
legfőképpen a belőle táplálkozó hatalmas kiterjedésű és erőteljes (szak)irodalmi kánon
szimbólumaként is. Számos adaptációs törekvés, próbálkozás létezik, amely le akarja
bontani, dekonstruálni kívánja a masszív, néha túldimenzionált irodalmi jelenlétet, amit
eredetként itt a Lear király testesít meg. Ám amikor létrejön az adaptáció, az (Bodice és
Fontanelle uralmához hasonlóan) vagy erőtlen (érdektelen) ahhoz, hogy meggyengítse,
dekonstruálja a szövegfalat; vagy bár elkülönböződésre, dekonstrukcióra törekedve
erőteljes szöveget hoz létre, de (Cordelia hatalmi törekvéseihez hasonlóan) pontosan abból
meríti saját erejét is (és ezt teszi Bond Learje), hogy ez a szövegfal létezik, hogy
kikezdhetetlenül jelen van az értelmezői tudatban, és így a megalkotott, egyszerre tagadó
és egyszerre megerősítő adaptációban. Egy dekonstrukcióra, elidegenedésre törekvő
adaptáció minden elkülönböződéssel együtt egyben vissza is utal az eredetére, a Lear
királyra, és a shakespeare-i Lear királyt a diskurzusba emelve, azzal párhuzamosan
elemezve lesz igazán termékeny az értelmezése.
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III. PREQUEL-ADAPTÁCIÓK SHAKESPEARE LEARJÉHEZ
Az eddigiekben a párhuzamos cselekményszálú adaptációk két nagyon eltérő típusát
ismerhettünk meg, két teljesen különböző hozzáállást Shakespeare Lear királyához. Tate
adaptációja javító szándékkal közelítette meg a darabot, és átalakította a korízlés szerint,
szerelmi enyelgéssel, boldog végkifejlettel, parádézó színésznőkkel. Bond ezzel szemben
politikai-szociológiai problémát nagyít fel és tesz a dráma vezérfonalává, elkerülő
technikát alkalmaz, és szinte megsemmisít minden konkrét kötődést a Lear király
szövegéhez. Csupán két nevet és néhány erősen eltorzított, fizikaibbá, direktebbé tett
jelenetet tart meg, de eredet és adaptáció között mégis erőteljes értelmezői kapcsolatokat
tételez fel és vár el. Ebben a fejezetben három huszadik századi Lear-adaptációról lesz szó,
amelyek hiányzó, hiányos vagy marginális karaktereket állítanak a középpontba (Tom
Stoppard Rosencrantz és Guildenstern halott című drámájához hasonlóan), az ő
szemszögükből értelmezve vagy kifejtve az eseményeket. Mindhárom darab szerzőjét
foglalkoztatja Shakespeare hiányzó királyné figurája, a három lány másságának oka, és a
király viszonya lányaihoz és feleségéhez, ám a legérdekesebb szempont az időé:
mindhárom darab, bár nagyon különböző módon, oknyomozásba kezd, és Shakespeare
Lear királyának cselekményét megelőzve magyarázza az eseményeket, és igyekszik nekik
hátteret biztosítani. Így nemcsak izgalmas, súlypontjukban különböző, korábbi
értelmezésekhez és adaptációkhoz képest drasztikusan más magyarázatok és értelmezések
születnek a jól ismert dráma számára, de mindez úgy történik, hogy magába a szövegbe, a
Lear királyba és annak cselekményébe és karakterábrázolásába a három közül egyik
adaptáció sem nyúl bele, nem párhuzamosan zajlanak tehát az események az adaptációk és
az eredet-darab között. Ezeket az adaptációkat prequel-adaptációknak nevezem, mert a
populáris kultúrából kölcsönzött angol „prequel” 288 szó fedi leginkább a kissé összetett
jelentést.
A prequel adaptációk különleges helyet foglalnak el az adaptációkutatásban. Nincs
arra nézve egyértelmű konszenzus, hogy egyáltalán elfogadhatók-e adaptációkként. Julie
Sanders például megemlíti őket mint az „adaptációs modell különleges szereplőit,”289
Linda Hutcheon azonban kizárja a prequeleket a vizsgálataiból, mondván: „különbség van

288

Kiejtése: 'pri:kwəl
„celebrating [the] ongoing interaction with other texts and artistic productions. […] sequels, prequels …
have a role to play … in the adaptive mode” Sanders: 18.
289
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aközött, hogy sosem akarunk véget vetni egy történetnek – ez a prequelek és sequelek
létezésének oka – […] és aközött, hogy újra meg újra másként el akarjuk mondani
ugyanazt a történetet.” 290 Ez valóban így van, a prequelek/sequelek körülírják, nem átírják
(palimpszeszt-szerűen, mint a párhuzamos-cselekményű adaptációknál azt tapasztaltuk) az
eredet-szöveget. Ez az egy jellegzetességük azonban nem kell, hogy kizárja őket az
adaptációkutatásból, mégpedig azért nem, mert az első fejezetben körvonalazódott
adaptációdefiníció lefedi a prequel-adaptációkat is. Linda Hutcheon maga is másik
alapvető négy jellemzőt is felsorol elméleti alapozásában, 291 amelyek meghatározzák az
adaptációkat, és ezek is zökkenőmentesen alkalmazhatók a prequel (és sequel)
adaptációkra is.
A három dráma, amelyek kapcsán tehát azt a kérdést feszegetjük, miként képes (és
miért)
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anakronisztikusan viselkedve, időben megelőzni eredetét, Gordon Bottomley Lear király
felesége (King Lear’s Wife) című darabja; Elaine Feinstein és a Women’s Theatre Group
közös produktuma, a Lear lányai (Lear’s Daughters); és Howard Barker Hét Lear (Seven
Lears) című műve. Mivel a prequel-adaptációkról általában kevés és hiányos szakirodalom
áll rendelkezésre, magyar nyelven pedig gyakorlatilag semmi, a fejezet első részében
néhány oldalon elméleti szempontból közelítem meg ezt az adaptáció-típust, és hasonló
időkorlátokat feszegető alkotások kontextusába helyezem a három kérdéses drámát. Ezt
követően térek rá, hogy a három Shakespeare-adaptáció hogyan és miért testesíti meg
éppen ezt az adaptáció típust, és ezáltal miként tudja újraértelmezni, működtetni az eredetdrámát, Shakespeare Lear királyát.

III. 1. A PREQUEL-ADAPTÁCIÓKRÓL: OKNYOMOZÁS, HÁTTÉRTÖRTÉNET, IDŐ/REND
Az idő, az időrend, illetve annak megszegése, fölforgatása számos irodalmi alkotás
központi kérdéseként elemezhető. A vizsgálandó három huszadik századi dráma-adaptáció
időkezelése azért különösen érdekes, mert a megjelenített figurák és események,
századokkal az eredet-darab után keletkezve, annak előzményeit boncolgatják, olyan
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„[T]here is a difference between never wanting a story to end – the reason behind prequels and sequels
[…] – and wanting to retell the same story over and over in different ways.” Hutcheon: 9.
291
V. ö. Hutcheon: 4, 8. Az adaptációk (1) egy felismerhető másik mű elismert transzpozíciói; (2) jellemző
rájuk az átmentés és/vagy a kisajátítás kreatív aktusa; (3) mély, kiterjedt intertextuális együttlétet
feltételeznek az adaptált művel; és (4) mindig az ismerős és az újdonság játéka, az ismétlés variációval
technikájára építenek. Lásd erről részletesen a disszertáció első fejezetét.
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szempontokat vetve föl, amelyek a belső kronológiát felbolygatva az okot okozattá, az
eredetet kifejletté, végponttá alakítják. Ez eredményezhetne akár szándékos anakronizmust
is, s ez bizonyos szempontból meg is történik, hiszen nyelvhasználati, nyelvtörténeti
szempontból mindenképpen árulkodóak a szövegtestek: az adaptáció az eredet-darabnak
természetesen nem lehet nyelvi, történeti „eredete” (de ezt nem is kísérli meg). Az
adaptációk célja, hogy újra feltegyenek olyan kérdéseket, amelyeket Shakespeare Lear
királya vet föl, s ezeket a szövegből kiindulva, de azon kívül – mintegy az időben
visszafelé indulva – próbálják megválaszolni. Nevezhetnénk ezeket oknyomozó, vagy
anakronisztikus 292 adaptációnak is, de az elnevezések csak a valóság egy szeletét fedik.
Hiszen éppen arra az izgalmas külső/belső időeltolódás közti feszültségre nem utalnak,
amely itt központi fontosságú. Az irodalmi adaptációk e típusának elméleti leírása,
boncolgatása számára az angol nyelvű szakirodalomban már meggyökerezni látszó, újabb
keletű szó a legkézenfekvőbb: a prequel. Azért érdemes magyar kontextusban is
alkalmazni a prequel szót, mert segít, hogy körülményeskedés nélkül utaljunk a
diszkrepanciára, amely a művek megírásának ideje, sorrendje és történéseik belső
kronológiája, illetve ok-okozati viszonyai között feszül. Ha a szót és az általa itt jelölt
adaptációkat belehelyezzük a szó kialakulásának és eddigi előfordulási helyeinek,
használatának kontextusába, fontos következtetéseket vonhatunk le.
A prequel szó elsősorban a populáris (képregény- és film-) kultúra kedvelői között
ismert. A szó furcsa összevonás eredményeként született, a pre- előtagból és a sequel
szóból, amit akár hibásnak is tekinthetnénk, ám jelentése kifejező, maga a szó rövid és
tömör; ez lehet az oka, hogy minden nehézség nélkül bevonult a szóhasználatba,
elsősorban persze angol nyelvterületen. 293 A legismertebb alkotások, amelyeket a prequel
szó fémjelez, minden bizonnyal a filmtörténet darabjai, pl. az 1970-es években A
keresztapa című film első és második része kapcsán használták, amikor az első részt
követő második rész egyik fő cselekményszála időben előrébb játszódik, mint az első rész
cselekménye (amely közvetlenül a II. világháború után kezdődik). A második részben már
az eredeti Keresztapa, Vito Corleone (Marlon Brando) legkisebb gyermeke, Michael (Al
Pacino) áll a maffia élén, s az 1950-es évek végén járunk. Miközben betekintést kapunk
Michael életébe, ezzel párhuzamosan láthatjuk, hogyan alapozta meg – a 20-as években – a
család tekintélyét Vito (itt Robert de Niro alakításában). A legfelkapottabb prequel-széria
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Az anakronisztikus szótól nehezen választható el a negatív társítás, hogy ami anakronisztikus, az
szükségszerűen hibás, zavaróan interferál az értelmezéssel, logikusan lehetetlenné teszi azt.
293
A leginkább angol nyelvű képregény- és filmkultúra hatására megjelenik a többi germán nyelvben is, és a
neolatin nyelvcsaládok is probléma nélkül alkalmazzák.
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viszont a közelmúltból származik, hiszen George Lucas Csillagok háborúja című trilógiája
a negyedik, az ötödik és hatodik résszel kezdődött, majd évtizedekkel később az első,
második és harmadik rész „követte” ezeket, amelyekben a jól ismert események
előzményei és okai voltak láthatók, magyarázva és, paradox módon, létre hozva a már
létező részeket. Érdekes módon a központi motívum és téma itt is a családtörténet mentén
szövődik: apák és fiúk, a különböző generációk hatalomra kerülése, működése és bukása
az egyik leggyümölcsözőbb és legtermékenyebb prequel-témának tűnik. 294
Egy másik jól ismert, és vitathatatlanul irodalmi(bb) példa C. S. Lewis Narnia
krónikái című, hét kötetből álló regénysorozata, melynek első darabja, Az oroszlán, a
boszorkány és a ruhásszekrény 1950-ben jelent meg. Ennek belső kronológiai szempontból
az előzményeit taglalja A varázsló unokaöccse 1955-ből, amely nemcsak a történések
idejében előzi meg korábban írt társát, hanem történeti, ok-okozati hátteret is biztosít a
Narnia-sorozat

korábban

írt/megjelent

köteteihez.

De

itt
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Tolkien

fantáziaremekét, A gyűrűk urát (1949) is, amelynek előzményeivel, történelmi-társadalmikulturális hátterével a Tolkien halála után, 1977-ben szerkesztett és megjelent A
szilmarilok foglalkozik.
Érdekes megjegyezni, hogy bár hasonló időbeli problémával szembesítik
olvasóikat, mégis fontos különbség feszül az imént felsorolt művek és az általunk vizsgált
drámák között, hiszen a fönti filmalkotások és irodalmi művek esetén egyvalami,
mégpedig az alkotó/szerző személye feltétlenül biztosítja, hogy „valódi” kontinuitás álljon
fenn a darabok között. Az itt szereplő drámák nemcsak később születtek, mint a
Shakespeare-szöveg, hanem (pontosan az időbeli több száz éves szakadék miatt)
természetesen a szerzők személye is más. A Shakespeare-adaptációkon kívül hasonló
prequel-adaptációnak tekinthető például Jean Rhys regénye, a Széles Sargasso-tenger
(1966), ami Charlotte Brontё Jane Eyre (1847) című regényének rejtélyes, padlásszobai
foglyát, Rochester első, megőrült feleségének figuráját állítja fókuszba. A regény az ő
múltjával, gyermekkorával, eredetével, férjéhez fűződő kapcsolatával foglalkozik, és
fokozatosan eljut a ház lángba borításáig, és az asszony öngyilkosságáig, azaz a regény
belső ideje „utoléri” a Brontё-regényt. 295 Ugyanúgy, mint a Lear-adaptációk esetén látni
Ld. ennek rövid áttekintését a népszerű, „populáris” internetes enciklopédia-oldalon:
http://en.wikipedia.org/wiki/Prequel
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A regényt egyébként magától értetődő természetességgel prequel-ként említi számos olyan (viszonylag
igényesnek mondható, de ’populáris’) internetes oldal, ami a könyv rövid ismertetését, az olvasóközönség
érdeklődésének felkeltését, a könyv bemutatását tűzte ki céljául, pl:
http://www.litencyc.com/php/sworks.php?rec=true&UID=8787
http://discussingbooks.cohprog.com/dbe/English/WideSargassoSea.htm
294
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fogjuk, ez a regény is megpróbál előzménye és magyarázata lenni egy nála korábban
született szövegnek, és nem a teljességre törekszik, nem tökéletes és mindent magyarázó
háttértörténet kíván lenni, hanem a Brontё -regény eseményeinek múltjából kiindulva, egy
homályos, rejtélyes figura kiélesítésével új, posztkoloniális és feminista értelmezési
lehetőséget nyit a Jane Eyre számára.
Ha egyezik a két alkotás szerzője, akkor egészen magától értetődik, hogy az olvasó,
a kritikus, a néző egyaránt egy sorozat részeinek, a fönt taglalt izgalmas utókezeléses,
magyarázó kronológia esetén prequelnek, külső-belső kronológiai harmónia esetén
sequelnek tartja a műveket. Ha a szerző személye nem azonos a két mű esetén, akkor több
okból is sérül ez a kontinuitás élmény. Az egyik egyértelműen az autoriter szerzőfigura ma
is élő erejében keresendő: az (lenne) az „igazi” előzménye/következménye egy műnek,
(mondjuk a Lear királynak, vagy a Jane Eyre-nek), amit az adott szöveg alkotója
(Shakespeare vagy Brontё) annak írt (volna) meg. Más kérdés, hogy az illető nem írta meg,
nem nyilatkozott arról, hogy milyen sorsot szán, mondjuk, esetünkben Kentnek vagy
Edgarnak, és nem részletezi azt sem, vajon Regan, Goneril és Cordelia milyen
gyermekkori élményei, viszonyai hatottak erősebben a jövőbeni események folyására,
vagy hogy Lear királyné élete és halála milyen irányban alakította Lear király későbbi
cselekedeteit.
Továbbá az is érdekes különbség a szerzők különbözősége esetén, hogy ha egy
szerző a saját művéből alkot prequelt, minden esetben a teljességre törekszik, hogy
lehetőség szerint megalkossa a hátteret, minden szálat elkezd szőni, hogy összekösse a
korábban keletkezett folytatással. 296 Nem véletlen ezért, hogy a prequel rendszerint igen
hosszú, lassan hömpölygő történetek esetében jelenik meg, széles, epikus alkotásokban,
már-már eposzba illő horizonttal. A drámai tömörség ezzel élesen szemben áll, ezért a
prequel-adaptációk nem arra törekszenek, hogy történeti hitelességgel magyarázzák a
felmerülő kérdéseket, illetve támogató háttértörténetet teremtsenek az egész történet
számára. Nem céljuk, hogy a teljes darab/mű háttér-szövevényeinek megoldását nyújtsák.
Komplett háttértörténet helyett és szegmens-háttérmagyarázaton kívül ezek az adaptációk,
http://en.wikipedia.org/wiki/Wide_Sargasso_Sea
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Leginkább a „fantasy” regényeken látszik ez, ahol egy prequel megszületése a meseszövésben a fantázia
teremtette világot igyekszik a legapróbb részletek kidolgozásával is „történelmileg” hitelessé tenni. Gyakran
csak azért születik meg egy prequel, mert a történetből olyan lényeges részlet hiányzik, ami izgatni kezdi a
szerző/olvasók fantáziáját. Pl. ilyen volt Narnia esetében, hogy miként kerül a ruhásszekrény a szobába. És
hogy kerül Narnia a szekrénybe? Vagy a Csillagok háborúja esetén, hogy Luke apja miért és hogyan lett
gonosz, gonosz-e egyáltalán, stb., A gyűrűk urában a gyűrű keletkezése, jelentősége, hogy tündék, emberek,
törpék, hobbitok... lakják a világot. Tolkiennél ráadásul az egész történet szervesen köthető az emberiség
mitológiájába is, természetesen monumentális prequel formájában.
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éppúgy, mint az adaptációk többi típusa, értelmezési lehetőségeket, interpretációkat
teremtenek az eredet-műhöz. Ebből fakad, hogy az egyazon eredet-darab alapjaira írt
minden prequel-adaptáció, bár osztozhat hasonló elemeken, az esetek nagy részében
különböző motivációkat, karaktereket, eseményeket állít középpontba; egy-egy adaptáció
még ki is zárhat olyan eseményt, amit a másik belesző a történetbe. Más lehet tehát a
kiindulópontjuk az eredet-darabon belül, más lehet ezáltal az a magyarázat is, amire jutnak,
de mindenképpen egyezik a végkifejlet, ami nem más, mint maga az eredet-darab és annak
eseményei.
A különbségek ellenére is érdemes ragaszkodni a prequel szóhoz, mert a
hasonlóság a két alkotásmód közt mindenképp lényegesebb: elsősorban, hogy az idősíkok
játéka középpontba kerül, valamint hogy szinte minden esetben valamilyen családtörténet,
generációs különbség, szülő/gyerek kapcsolat mozgatja az eseményeket, illetve valamilyen
hiányzó láncszem, hiányélmény vagy homályos utalás indítja el a prequel-alkotás
folyamatát, legyen ez a hiányosság akár logikai, akár más természetű.
A három Lear-prequel közül kettő a Lear körül élő/mellőle hiányzó nőalakokkal
foglalkozik, egy pedig Lear személyes múltjával, lelki és szellemi alakulásával,
fejlődésével. Mivel a két „női” dráma (a Lear király felesége és a Lear lányai) hasonló
módszerekkel hasonló eredményekre jut, adódik tehát a lehetőség, hogy ezt a két szöveget
szoros kapcsolatban vizsgáljuk. Az alábbiakban először tehát a nőalakok drámáinak rövid
keletkezéstörténetét,

kritikatörténeti

helyét

vizsgálom,

majd

Lear

alakjának

megváltoztatására tett kísérleteik mentén a két darab összehasonlító, párhuzamos elemzése
következik. A Hét Lear elemzésére külön fejezetben kerül azután sor, mert a darab teljesen
eltérő stratégiákat, a prequel-adaptációk újabb típusát testesíti meg.
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III. 2. LEAR
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GORDON BOTTOMLEY: LEAR KIRÁLY FELESÉGE
A Lear király felesége 1915-ben jelent meg. A darab központi figurája a címben is
megjelölt Hygd királyné, Lear felesége, akinek utolsó óráit láthatjuk a színpadon. Az
eredet-dráma alakjai közül megjelenik még Goneril és Lear, illetve a színpadon kívül (csak
a hangját hallatva) Cordelia mint kislány. Reganról csupán pár szó esik, és a Gloucesterszál is érintetlen marad. Mindvégig egy színen, egy nap leforgása alatt zajlanak az
események, és a fő cselekményszál tulajdonképpen Hygd halálát, illetve az ahhoz vezető
utat mutatja be. A darab kiegészül még két udvarhölggyel, Merrynnel (aki öreg, babonásan
vallásos, komikus alak) és Gormflaith-tel (aki szép, fiatal és nyilvánvalóan Lear szeretője).
A darab Hygd halálával és Goneril Gormflaith ellen elkövetett bosszújával zárul, a
záróakkord egy hátborzongató, morbid, haláltáncot idéző hullamosó-jelenet. A darab
rímtelen ötös jambusokban (blank verse) íródott, ami egyfajta hagyománykövető
funkcióval is rendelkezett a huszadik század elején, és itt mindenképpen egyértelmű az
utalás a Shakespeare-darabok nyelvezetére is.
Bár a dráma kifejezetten rövid és tömör, a betegségekkel küzdő, gyenge fizikai
állapotban alkotó Bottomley igen lassan, évek alatt készült el vele. Mint Bottomley maga
írja, a Lear király feleségének megalkotása nagyon vontatott folyamat volt: „napi minimum
tizenkét sor limitet” állított fel magának, és húsz sornál nemigen írt le többet egy nap
leforgása alatt, és ilyen lassú, óvatos (Shakespeare-étől minden bizonnyal igen különböző)
tempóban 1914 elejére készült el a darabbal, amint azt a kéziratot kísérő, Edward Marshnak szóló levele 297 tanúsítja. Edward Marsh korának művelt, igényes, klasszikus
művészetekben jártas polihisztora, fordítója, Winston Churchill magántitkára volt, és egyik
fő irodalmi tevékenységeként a György-korabeli költők csoportját támogatta. Ő volt a
Georgian Poetry című antológiasorozat szerkesztője, és ennek második kötetében jelent
meg Bottomley darabja 1915-ben. Edward Marsh az egész kötet legjobb művének, és
irodalmi szempontból a korszak egyik legkiemelkedőbb alkotásának vélte a darabot. 298
Bottomley-nek írt válaszlevelében Marsh így magasztalja a drámát: „Sokat vártam ettől, de
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V. ö. Foulkes, Richard: „How fine a play was Mrs Lear: The case for Gordon Bottomley’s King Lear’s
Wife.” In: King Lear and its Afterlife Shakespeare Survey 55, 2002: 128.
298
V. ö. Foulkes: 128.
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minden képzeletemet, reményemet felülmúlta a műve. Nagyszerű darab. Ezelőtt aligha tűnt
lehetségesnek, hogy egy Learről szóló darab ne kerüljön kissé hamis fénybe. De az öné
bármely hasonló gondolattal szemben emelt fővel állhat.” 299 Ahogyan Richard Foulkes is
felhívja rá a figyelmet, Marsh olyan jelentősnek tartotta a Lear feleségét, és a tényt, hogy
Bottomley először a Georgian Poetry kötetében jelentette meg a művet, hogy az addig
rendező elvként követett ábécé sorrendet is megbontotta antológiájában, hogy Bottomley
darabja lehessen az első a sorban (erről előszavában tájékoztatja az olvasókat).300
Ugyanilyen rajongással nyilatkozik a darabról Paul Nash, a festőművész is, aki később
díszlet- és jelmezterveket is készített a Lear felesége számára.
A darabról született kritikák viszont nem osztoztak ilyen egyértelműen Marsh
dicsőítő véleményében. Egy 1915 decemberében íródott, névtelen kritika a The Nation
oldalain eleve megkérdőjelezi, hogy Bottomley hosszú verses drámájának (poetic drama)
helye van egy költészeti antológiában. Elsődleges problémája, hogy (bár némi szépséggel
rendelkezik a megfogalmazás terén) a darab hosszú és megtöri az antológia szerkezetét.
Ellenzi továbbá a téma durvaságát is, amit összeegyeztethetetlennek tart a forma
méltóságával. 301 Ezzel nem volt egyedül a bíráló, mert Bottomley darabját sokan
kárhoztatták, különösen az utolsó (a királyné hullájának kiterítését ábrázoló, macabreszerű, groteszk) jelenetéért. A darabról egyébként szuperlatívuszokban beszélő Arthur
Waugh a Quarterly Review 1916 októberében megjelent számában sem érti, hogyan
lehetnek „ilyen ízlésbeli aberrációk ennyi természetes szépséggel párhuzamosan” egy-egy
műben (megint csak a hullamosó asszonyokra és a darab végének morbidságára utalva).
Úgy véli, hogy a Bottomley-nél és kortársainál is megfigyelhető kiábrándítási kísérletek a
rútság hangsúlyozásával a homokozóban őrjöngő kisgyerekhez hasonlíthatók, aki
„dühében szétrombolja a homokvárat”, amit épített, mivel a rútság hangsúlyozása és általa
a rombolás abból az „őrült vágyból” eredeztethető, hogy mindenáron sokkolják az
olvasókat. 302 A darab legszigorúbb kritikusa J. C. Squire, aki az öncélú „horror állandó
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„I expected a great deal – but it has surpassed all that I had hoped or imagined – it is one of the great
things... It seemed hardly possible beforehand that a play about Lear should not find it itself in a slightly false
position! But yours can hold up its head against any such thought.” Idézi: Hassall, Christopher: Edward
Marsh Patron of the Arts, London, Longmans, 1959: 277.
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V. ö. Foulkes:129.
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V. ö. Névtelen szerző: „The Georgians.” In: Rogers, Timothy (szerk.): Georgian Poetry 1911-22: The
Critical Heritage. Routledge, London, 1977, 1997: 131.
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„[...] such aberrations of taste [...] side by side with so much natural beauty.” és „it is like a child
destroying its sandcastle in a fit of petulance [in a] freakish desire to shock” Waugh, Arthur: „The New
Poetry.” In: Rogers: 156-157.
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megjelenítése” miatt korholja Bottomley-t, amit a szerző csak úgy direkt „odatesz,” 303 és
semmiképpen sem tekinthető elkerülhetetlennek vagy természetesnek. A darabot
egyenesen a Georgian Poetry egyik leggyengébb pontjának tartja, és bár elismeri, hogy a
nyelvezet és az alkotásmód eredeti, és vannak szép részei, alapjaiban elhibázottnak és
gyengének véli, alakjait egyszerűnek és sematikusnak, az utolsó jelenetet pedig a
szükséges tragikus meghökkentés helyett durvának és nevetségesnek gondolja. Hasonló
keménységű John St Loe Strachey (aláírás nélkül, a The Spectator hasábjain megjelent)
kritikája is, aki (az ekkor már negyvenes éveit taposó, tehát nem ifjú, ismert, számos
publikált vers és dráma szerzőjeként számon tartott) Bottomley-nek a következő tanácsot
adja: „Nem tudom, Bottomley úr ifjú éveiben jár-e. Ha igen, egy napon nagyon jó műveket
fog alkotni. [...] Egy öreg szobafestő mester, aki [...] a festett fenyőfelületeken szinte
tökéletes tölgy erezetet tudott létrehozni, panaszkodott egyszer az ifjú mesteremberekre,
hogy nagy igyekezetükben túl sok ághelyet és bütyköt festettek, amivel elrontották a
hatást. A Lear király felesége pedig szinte csak bütykökből áll...” 304
S. P. B. Mais viszont Edward Marsh különleges bánásmódjával és rajongásával ért
egyet, és arra hívja fel a figyelmet, hogy a darab kegyetlenségei és borzalmai jól
magyarázzák a Lear király idősebb lányainak embertelen viselkedését. Mais a Nineteenth
Century-ben (1916 novemberében) megjelent esszéjében úgy érvel, hogy Bottomley
darabjában bizonyos részletek (Goneril altatója, Gormflaith szerelmes dala, Goneril
siralma Hygd királyné teste fölött) a kor hasonló darabjai között kitűnnek szépségükkel és
megformáltságukkal. De ő is megjegyzi, hogy „ocsmány dolgok is megjelennek benne ittott,” 305 mint ahogy az életben is vannak ocsmányságok, de a darabban minden bizonnyal a
szépség dominál. Ezek az ocsmányságok, ahogyan egy későbbi megjegyzésből kiderül,
megint csak a hullamosó siratóasszonyok lennének, és nem (mondjuk) az udvarhölgy
lemészárlása, esetleg Lear hűtlensége. A groteszk asszonyalakok kritikája azonban
zárójelbe szorul Bottomley költészetének magasztalása során:

303
„recurrence of horror [...] that he is putting it there all the time” Squire, J. C.: ‘Books in General.’ In:
Rogers, Timothy (szerk.): Georgian Poetry 1911-22: The Critical Heritage. Routledge, London, 1977, 1997:
134.
304
„We wonder whether Mr Bottomley is a young man. If he is, he ought some day to do very fine work. [...]
a house-painter [did very fine] grained oak panelling out of painted deal. He completed that the trouble with
the young hands was that they would put too many knots into their work, and so spoil the effect. King Lear’s
Wife is almost all knots.” St Loe Strachey, John: „Georgian Poetry 1913-1915.” In: Rogers: 138.
305
„[This is] a play of great beuty spoilt by hideous touches” Mais, S. P. B.: „Some Poets of Today.” In:
Rogers: 160-177.
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Ez mind igazán gyönyörű, gyönyörű nem valami varázsritmusban jelentését elrejtő
egzotikus gazdagság miatt, hanem gyönyörű a még mindig megkapó angolszász egyszótagos
lejtés elkerülhetetlen egyszerűségénél fogva. A versek direktsége, a határozott,
kompromisszumot nem ismerő, mai, mindennapi beszéd az, ami ezen új szerzőkben igazán
megkapó. És Bottomley úr nem erőlködik azon, hogy a homályos, vagy a távoli bevonásával
hatást keltsen: szinte Blake-szerűen választja sorait. S az eredmény, hogy olyan darabot
alkot, amely emlékezetünkben marad (a kiterítő asszonyok gyenge szereplése ellenére,
amiről szívesen lemondtunk volna)...306

Megemlíti azt is, hogy sok olyan hangú kritikát hallott, amelyek felháborodva számon
kérik, milyen jogon alkot egy mai költő Shakespeare nemes Learjéből ilyen szeszélyes,
érzéketlen és hanyag alakot. Ám ezekkel a hangokkal szemben Mais teljesen adekvátnak
és helyénvalónak, mi több, a Shakespeare-szöveg alapján motiváltnak érzi az új dráma
Learjét, és azt állítja:
Tulajdonképpen, bárki, akiben a korábbi darab éveken át zavaros érzéseket keltett, most
észre fogja venni, hogy ez az új mennyire letisztázza a dolgokat. A Lear király felesége után
nem lehet a Lear királyt újraolvasni anélkül, hogy újra meg újra észre ne vegyük, hogy ami
eddig zavarta a képzeletünket, az most világossá és érthetővé vált.307

Szerinte a Shakespeare-Lear őrülete, Goneril és Regan gyűlölete, és Cordelia különös
kötődése is magyarázatot talál a Bottomley-darabban, és ez mély megelégedéssel töltheti el
mindazokat, akik nyugtalanító, megválaszolatlan kérdéseket véltek felfedezni a Lear
királyban.
A kortárs kritikák idézése és a hosszabb részlet Mais esszéjéből azért volt
szükséges, mert több fontos tanulság levonható belőle. Egyrészt, hogy bár darabját az Eliot
nevével fémjelzett modern költészet megjelenése és óriási hatása érdektelenségbe és
feledésbe taszította, és ennek következtében ma már az irodalmi kánon perifériájára
szorult, azt mégis látni kell, hogy a maga korában a legnépszerűbb, legismertebb költői
alkotások közé tartozott, és többnyire zseniális költői műként tartották számon. A maga
korában is érték negatív kritikák, mint láttuk, de legtöbbjüknek nem a darabbal, annak
formájával vagy az eredethez való viszonyával volt problémája, hanem szinte kizárólag az
306

„All this is beautiful, beautiful not with an exotic richness that hides itself under a magic rhythm, but
beautiful in the inevitable simplicity of the Anglo-Saxon monosyllabic yet haunting. It is their very
directness, their terse and uncompromising, actual, everyday speech that first attracts us in these new writers.
Mr Bottomley does not strive to heighten the effect by the introduction of the quaint or the remote: he is
almost Blake-like in his choice of phrases. The result is that he has written a play that will remain in the
memory (in spite of the weak machinery of the laying-out women, which we could well have spared).” Mais:
163.
307
„In point of fact, anyone who has for years been troubled by the earlier play will recognize at once how
much the new one clears up the ground. It is impossible to re-read ‘King Lear’ after finishing ‘King Lear’s
Wife’ without noticing again and again points that used to puzzle the imagination, now made perfectly
plain.” Mais: 164. Kiemelés tőlem, F. A.
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utolsó jelenettel, a morbid hullamosó asszonyok „ízléstelen” nyíltságával szemben fejezték
ki nemtetszésüket: Bottomley morbid jelenetekben tobzódása a közönség sokkolására ma
már erőtlennek (vagy inkább: elfogadottnak, de semmiképp nem meglepőnek) tűnik, akkor
viszont elérte a hatását. Ez számunkra azért érdekes, mert az időben jóval messzebb
reflektáló utókor igen negatívan, szinte becsmérlően nyilatkozik Bottomley darabjáról.
Ruby Cohn szerint pl. Bottomley Learje csak nőfaló gyenge jellem, Gonerilje büszke
bosszúálló, míg Cordeliája hisztis kisgyerek. Ő fogalmazza meg azt is, hogy Bottomley
darabjában a pszichológia felszínes realizmusa nem illeszkedik a rímtelen ötös
jambusokhoz, és hiányoznak azok a ritmusok és a képalkotás, amelyek karakterisztikussá
tehetnék a darabot. 308 Talán a negatív kritika is közrejátszott abban, hogy a Lear felesége
feledésbe merült, s csak a megélénkülő adaptáció-kutatás vette elő újra meg újra,
„önmagáért” nemigen sűrűn fordul elő az irodalomtörténeti kutatásokban. Nem tisztünk
most megvédeni a darabot, vagy egyetérteni azokkal, akik becsmérlik, annyi azonban
bizonyos, hogy valóban elmondható róla: ha nem Shakespeare Lear királyának adaptációja
volna, annak rendje és módja szerint kiesik a (világ)irodalmi kánonból. Shakespeare Learje
azonban újra meg újra életre kelti ezt a valóban nem túl bonyolult, de izgalmas
szempontokat fölvető vers-drámát. 309
Másrészt az is érdekes, hogy a kortárs kritikák között nagyon kevés megjegyzés,
elemzés vagy hozzászólás olvasható azzal kapcsolatban, hogy a darab milyen helyet foglal
el Shakespeare-hez képest, illetve milyen hatással van az eredet-drámára. Hosszabban csak
Mais előbb idézett esszéje elemzi a hatást, elsősorban recepcióesztétikai szempontokat
említve. A verses dráma műfaji sajátosságait leginkább annyiban taglalják, hogy próbálják
benne az esztétikum és a tartalom feszültségét boncolgatni, a költészet nyújtotta esztétikai
lehetőségek és a drámai szituációból következő (némileg vulgáris, morbid) tartalom
ellentmondásosságára felhívni a figyelmet. Ez az ellentmondásosság és feszültségteremtés
a szép és magasztos (forma) és a rút és alantas (tartalom) között – mint azt a föntebb
idézett kritikák is tanúsítják – nem találtak pozitív visszhangra. Még a színpadra állítás
feltételeként szükséges engedély kiadásakor is olyan kifogásokat emel a cenzor, amelyek
szinte mind az utolsó, groteszk hullamosó jelenetet érintik, és kissé az „amit szabad
Shakespeare-nek, nem szabad Bottomley-nek” ítéletet hoz:

308

V. ö. Cohn: 251.
Bottomley-nek egyébként nem ez az egyetlen prequel adaptációja, Lady Macbeth előélete is
foglalkoztatta, és a Macbeth-tel kötött házassága előtt zajló eseményeket a Gruach (ez Lady Macbeth neve
Bottomley darabjában) című vers-drámában írta meg.
309
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„Bár [Bottomley] a házasság és a szerelem primitív ügyeit egyszerűen fogalmazza meg,
ennek során nem használ olyan szavakat, amelyek (ha Shakespeare-nek megengedettek is)
ma tiltottak volnának, és a darab nagy részével kapcsolatban nincs is semmi panasz. De a
végén az egyik öregasszony egy visszataszító dalocskát énekel […] az „egy tetű kimászott
az asszonyom bugyogójából” kezdősorral, amelyet, úgy gondolom, megengedhetünk
Shakespeare-nek, de egy új darab esetén a modern ízlésre nézve feleslegesen sértőnek
találom. Azt gondolom, ezt a részt ki kellene vágni. […] Ez az engedély olyan kitétellel
adatik, hogy a következő részletek kimaradnak a darabból: – (1) A gyászos ének az
„Idősebb Asszony” előadásában. (2) Minden egyéb utalás egy tetűre, amely alsóneműkből
mászik elő, illetve hónaljakra, valamint szagokra, amelyeket egy holttesttel kapcsolatosan
említtetnek a 22., 23. és 27. oldalakon. 310

Úgy tűnik, sem a kritikusok többsége, sem a cenzor nem érezte problémásnak, hogy
Bottomley alapjaiban változtatja át Leart és Gonerilt a Shakespeare-darabhoz képest, vagy
hogy a házasságtörés, a gyilkosság, a betegség ábrázolása milyen jóízlésbeli határokat
feszeget. De a halál plasztikus és nagyon fizikai ábrázolása (a tetűvel illusztrálva, akinek új
gazda után kell néznie) leírva sem volt elfogadható, színpadra téve meg különösen nem.
Igaz, hogy – amint Foulkes is fogalmaz – valóban extrém formában jelenik meg a darab
utolsó szakaszában a halál tényének ábrázolása, 311 ám a Bottomley-darabnak ma távolról
sem ez az egyetlen figyelemreméltó pontja.
A darab karakterformálása és időkezelése például feltétlenül termékenyebb téma
lehet a mai olvasók és értelmezők számára, erre mégis csak elvétve reflektálnak a
kritikusok. Mais-en kívül még Waugh említi meg a különleges megközelítést, és „egyfajta
prelűd”-ként 312 szól a darabról. A zeneelméletből kölcsönzött prelűd (vagy prelúdium) szó,
amely gyakran a „nyitány” vagy „előjáték” értelemben használatos, itt leginkább a barokk
korszaktól jellemző műfaji sajátosságokat hordozza, hiszen nem csupán (hangnembeli,
eredetileg improvizatív) felvezetést jelent, hanem megkomponált, rövid lélegzetvételű
egész művet, amely az utána következő hosszabb mű hangnemét és főbb motívumait is
felvezeti, hordozza. Ilyen értelemben lenne a Lear király felesége a Shakespeare-dráma (a
komoly, nagy lélegzetvételű, gazdag motívumrendszerű darab) egyszerű, rövid
„bevezetője,” ráhangolódása. Ez sok szempontból találó definíció a Bottomley-darabra, de
fontos kérdések érintetlenül maradnak. Például hogy itt a „főmű”, a Lear király jóval előbb
310

[T]hough the primitive issues of love and marriage are put plainly there is no word used which (though
allowed to Shakespeare) is now forbidden nor is then anything to complain of in the main part of the play.
But at the end one of the old women sings a revolting ditty at intervals [...] beginning ‘a louse crept out of
my lady’s shift,’ which I dare say can be permitted in Shakespeare, but seems to me, in a new play,
needlessly offensive to modern taste. I think this might be cut out. [...] This licence is granted subject to the
undertaking given that the following shall be omitted: (1) The Dirge sung by the “Elder Woman” at the
Conclusion of the Play. (2) All references to a louse crawling out of a lady’s shift, “armpits” and “savour”
associated with a corpse on pages 22, 23 and 27. Idézi Foulkes: 134.
311
V. ö. Foulkes: 132.
312
„a sort of prelude” Waugh: 156.
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készült, mint a Lear király felesége, és így ez a „prelűd” egy már ismert és elismert darabra
reflektál. Ebből következően legfőbb hatása és célja nem az lesz, hogy ráhangoljon a
„főműre,” hanem éppen ellenkezőleg: hogy bizonyos motívumok felerősítésével
konfrontálódjon a már létező értelmezésekkel, és betöltse a megválaszolatlan kérdéseket,
amelyek a közönséget foglalkoztatják, illetve, hogy saját maga számára gyűjtsön
használható motívumokat, elemeket és ezáltal saját maga számára alapozást nyerjen egy
nálánál jóval erőteljesebb műből. (Így lehettek a Mais által említett első reakciók a
felháborodás hangjai, hogy milyen jogon csinál Learből vadállatot Bottomley.)
A motívumok, amelyeket Bottomley felerősít, természetesen azonnal új fénybe
helyezik a Shakespeare-életmű csúcsaként is emlegetett Lear királyt és rajongásig szeretett
(vagy gyűlölt) és agyonelemzett szereplőit. A szereplők maguk biztosítják azt a
kontinuitás-élményt, amelyet a Bottomley- és a Shakespeare-darab között felfedezni vél a
közönség: Shakespeare szereplői „életre kelnek” a Lear király szövegén kívül is, és más
szövegek

szerveződnek

köréjük,

megalkotva

a

múltjukat,

gondolatmenetüket,

motivációikat. Ezáltal természetesen az eredet-drámában zajló létük is átfogalmazódik,
megváltozik. Lynne Bradley szerint ez az adaptációs alkotásmód, mely a karaktereket
„önálló életre kelti,” szövegen kívüli cselekedetekkel és gondolatokkal ruházza fel,
leginkább a romantika nagy formátumú kritikusainak elemzéseitől induló, aktív
karakteranalízisből merít, hiszen az annak jegyében született elemzések nagy részében a
karakterek gondolatait, motivációit nem minden esetben merítik az elemzett irodalmi
szövegből. Sokszor spekulatív, kísérletező jellegű, gondolatébresztő fantáziálásokkal
átszőtt elemzésekről van szó, amelyek megpróbálják a szöveg eseményeit a karakter
„jellemével” megmagyarázni.
Lynne Bradley a nagy romantikus neveken (Lamb, Hazlitt) kívül megemlíti még
Anna Murphy Jameson, Mary Cowden Clarke és William Richardson műveit, és végül
Andrew Cecil Bradley elemzését is idézi, amelyben például elhangzik, hogy Cordelia apja
iránti szeretete „fájdalommal és aggodalommal teli,” illetve, hogy Cordeliának meg kellett
tanulnia „kordában tartani és elnyomni az érzelmeit,” és hogy „sosem érezte az ifjúkori
szerelem örömeit” – és megállapítja, hogy ezek az állítások nem vonhatóak le
egyértelműen a szövegből. 313 Az ilyen típusú karakteranalízissel operáló elemzésekkel
rokonítja Lynne Bradley nemcsak Bottomley, de Stoppard Shakespeare-adaptációit is, sőt,
olyan kijelentést is megkockáztat, hogy a „huszadik századra a Shakespeare-karakterek

313

V. ö. Lynne Bradley 2010: 84-93.
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valódi emberekként való felfogása a kollektív képzeletet annyira áthatotta, hogy a kritikai
törekvések már adaptációk formájában kezdtek megjelenni” és a „komoly” elemzések
immár vállaltan fiktív, adaptációformát öltenek. Valóban, felfedezhető a rokonság a
karakteranalízis-központú elemzések és Bottomley (és még sok más huszadik századi
szerző) Shakespeare adaptációi között, de talán nem ok-okozati összefüggést kell
feltételezni karakteranalitikus kritika és karakterhíddal apelláló adaptációk között. Sokkal
inkább évezredes múltra visszatekintő közös gyökerekre kellene gondolni, hiszen a drámai
forma, az egyes szám első személyben megnyilatkozó karakterekkel való találkozás, a
színházi élmény maga előhívhatja azt az érzést, meggyőződést, igényt a mindenkori
közönségből (legyen a befogadó akár kritikus vagy író), hogy a fiktív karakterek mögé
teljes jellemeket alkosson az emberi tudat, akiknek a gondolatait, a motivációit (az igazi
emberekéhez hasonlóan) elhangzott megnyilatkozásaikból kell megértenünk. Ráadásul
Bottomley alkotása jóval összetettebb, hiszen nem csupán elemzi és kiegészíti a
Shakespeare-darab karaktereit, hanem új gondolatokkal, szavakkal és tettekkel látja el őket
(ráadásul mindezeket Shakespeare karaktereinek időbeli előzményeként hozza létre).
Olyan új karaktereket is alkot továbbá, akiknek a puszta léte és viszonyulása átalakítja a
Shakespeare-darab szereplőiről alkotott képet. Egy új, akár lezártnak is tekinthető egészet
alkot, új cselekményszálat, reflexiókat, motivációkat talál ki, amelyek akár önmagukban is
értelmezhetőek volnának.
A tizenkilencedik század elemzői és alkotói közül azonban kitűnik Mary Cowden
Clarke, a Shakespeare hősnőinek leánykora (Girlhood of Shakespeare’s Heroines) című
kötet szerzője, akinek technikája és gondolkodásmódja sokkal megalapozottabban
rokonítható Bottomley és a későbbi prequelek szerzőinek metodikájával és alkotásaival.
George C. Gross a „briliáns női elme és kitartó női akarat” 314 megtestesüléseként emlegeti,
valószínűleg ő volt az első nő, aki fő hivatásául választotta, hogy Shakespeare-ről írjon: 315
kiterjedt Shakespeare-rel foglalkozó publikációi közt találunk konkordanciákat, jegyzetelt
kiadásokat, kritikai tanulmányokat és cikkeket, de vitathatatlanul a legnépszerűbb és
legismertebb műve az (1850 és 1852 között) sorozat formában megjelent Shakespeare
hősnőinek leánykora című gyűjtemény. A kötet novellákat tartalmaz, és egyedülálló
módon Shakespeare nőalakjainak fikciós formában megalkotott elemzésével foglalkozik,
314

„a brilliant feminine mind, and a staunch feminine will” Gross, George C.: Mary Cowden Clarke, The
Girlhood of Shakespeare's Heroines, and the Sex Education of Victorian Women. In: Victorian Studies 16,
Indiana University Press, 1972: 37.
315
V. ö. Thompson, Anne és Roberts, Sasha: Women Reading Shakespeare 1660-1900. Manchester
University Press, 1997: 81.
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de nem a Shakespeare-drámák szövegében található információkkal dolgozik, csupán
onnan indul ki, illetve oda érkezik meg a karaktereivel. Mary Cowden Clarke elsősorban
nőknek írta populárisnak mondható novellafüzérét, amelyekben meghökkentő jelenetek
lelhetők fel mind a szexualitás, mind az erőszak és a halál terén (például a Makrancos
Katához írt novella kifejezetten erotikus részleteket is tartalmaz, míg a Vízkereszt Oliviája
testi szerelemmel rajong a testvéréért, akit majd a Shakespeare-darabban gyászol). A
modern kor kritikusai hozzáállását naivnak titulálták, 316 de a mű mai értelmezői eddig
alulértékeltnek, és nagyon is figyelemreméltónak tartják Cowden Clarke írásait, mind
feminista, mind pedig adaptációelméleti szempontból. Cowden Clarke előszóban
fogalmazta meg céljait, hozzáállását Shakespeare-hez, melyben így ír:
A terv az volt, hogy Shakespeare néhány nőalakjának múltját kinyomozzuk; hogy
elképzeljük, milyen körülmények, milyen helyszínek, események, emberek befolyásolták
ezeknek a hősnőknek a gyermeki létét, amelyek mind táplálták és alakították a Shakespeare
által megalkotott felnőttkori karakterük lényegét; hogy találgassuk, vajon milyenek lehetettek
még életük tökéletlen hajnalán a [Shakespeare által] a déli fényesség tökéletességében
ábrázolt alakok; […] [R]eméljük, hogy semmi kirívó ellentmondást nem tartalmaznak [a
történetek] sem a kor, sem a helyszínek, sem a hagyomány valószínűségét illetően. A
karakterek, és nem a történetek fejlesztése volt a cél. […] Észben kell tartani azt is, hogy
ezekben a történetekben mindenféle esemény és történetbeli csúcspont (klimax) elkerülésére
törekedtünk, hiszen ezek csupán előkészítései a már eleve kijelölt, elrendelt
katasztrófáknak… Az volt a cél, hogy olyan kalandokat találjunk ki a hősnők számára,
amelyek színesebbé tehetik jövendő életüket, s hogy olyan szituációban ábrázoljuk őket,
amely természetesen vezethet és magyarázatot nyújthat a karakterek és utóéletük már ismert
végkifejletéhez. […] Esedezve kérem olvasóimat, hogy higgyék el, a szeretet és nem a
megvetés ihlette e történet-sorozat tárgyát. 317

Az előszó számos olyan szót tartalmaz, amelyek fényében már egyértelműen (novellaformát öltő) prequel-adaptációkról beszélhetünk: kinyomozni akarja a múltat, elképzelni, ki
és mi befolyásolta, alakította a karaktereket, mindezt valószínűen és valószerűen
megalkotni, és természetes kapcsolódást és magyarázatot kíván a Shakespeare-darabhoz
nyújtani, hogy jobban értsük, jobban átlássuk a motivációkat, tetteket, amik a Shakespeare
által predesztinált utóéletükhöz, a darabok végkifejletéhez vezettek.
Mary Cowden Clarke előszavában szerényen Shakespeare árnyékába húzódik, és
azt állítja, hogy a „tökéletes” shakespeare-i hősnők korai életszakaszának elképzelésével,
mégoly tökéletlen megformálásával elsősorban a szórakoztatás és elgondolkodtatás a célja.
Sarah Annes Brown szerint Mary Cowden Clarke tizenöt Shakespeare-műhöz kapcsolódó
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prequelje teljesen másról tanúskodik, mint amit a Shakespeare hősnőinek lánykora
előszavában kifejt. Az előszóban „saját történeteit Shakespeare alá rendeli, őt a tőként
határozva meg, amiből az ő Hősnőinek a szőlővesszői kihajthatnak. […] de szerény szavai
kissé hamisan csengenek, ha elolvassuk magukat a meséket. […] [Cowden Clarke] újra
meg újra belemélyed a Shakespeare férfialakjaival, illetve a Shakespeare-rel magával is
folytatott antagonisztikus küzdelembe.” 318 És bár valóban a Shakespeare-darabokat
maximálisan „támogató” szövegekről van szó, tehát a megidézett/elővetített események
harmonikusan illeszkednek a Shakespeare-szövegekhez, mégis érezhető egyfajta feszültség
a novellák és a darabok között, megint Brown-t idézve: „a Shakespeare művei által
stimulált kemény vitákban Cowden Clarke prequeljei inkább partizánokként, semmint
semleges tanúkként vettek részt.” 319 Ezt a kettős (illeszkedő, ugyanakkor szembenálló)
viszonyt Cowden Clarke alkotásainak két jellegzetességével lehet leginkább illusztrálni.
Egyrészt a nőkön férfiak által elkövetett (többnyire szexuális tartalmú) sérelmek kerülnek
központi helyre (hősnőit szabadosság, vérfertőzés és gyermekbántalmazás fenyegeti).
Másrészt gyakran használ tükör-karaktereket, legtöbbször elképzelt negatív férfi figurák
formájában, akik által a majdani shakespeare-i pozitív alakok tulajdonságai ugyan
kidomborodnak és valamiféle megkönnyebbülést hoznak, ám puszta létükkel valamelyest
alá is ássák a Shakespeare által megjelenített pozitív férfi tulajdonságokat, hiszen így a jót
a rossz fogja megelőzni, definiálni és illusztrálni.
Bár valóban korát meghaladó, „partizán-jellegű” kritikai attitűdöt és karakterátformálásokat lehet találni Cowden Clarke novelláiban, a nőalakok korai életszakaszának
ismertetése, magyarázása, múltjuknak megteremtése mégis inkább a Shakespeare-szöveget
erősítő jellegű: alig van olyan karakter, akit teljesen átértelmezne, átértékelne. Érdekes,
hogy Cowden Clarke (érthető okokból a történelmi drámákon kívül) szinte minden jól
ismert Shakespeare-darab nőalakjának alkot gyermekkort és ifjúkort. Júlia, Desdemona,
Ophelia, Lady Macbeth a tragédiákból, Portia, Helena, Isabella, Kate és Bianca, Rosalinda
és Celia, Beatrice és Hero, Olivia, Hermione, Viola és Imogen pedig a komédiákból és
keserű-komédiákból: mind szerepelnek egy-egy történetben, mind „motiváltak” és
„érthetőbbek” lesznek Mary Cowden Clarke fantáziadús alkotásai által. A legismertebb és
nőalakjait tekintve bizonyára az egyik legellentmondásosabb, de feltétlenül legfontosabb
318

„But [her] meek words seem disingenous once we have read the tales themselves. [...] she repeatedly
engages in antagonistic struggle with Shakespeare’s male characters, even with Shakespeare himself.”
Brown, Sarah Annes: The Prequel as Palinode: Mary Cowden Clarke’s Girlhood of Shakespeare’s Heroines.
In: Holland, Peter (ed.) Shakespeare Survey 58: Writing About Shakespeare. CUP, Cambridge, 2005: 96.
319
„[her prequels] are partisans rather than neutral witnesses.” Brown: 96.

140

dráma, a Lear király lányai mégis említés nélkül maradnak. Ennek talán az lehet az oka,
hogy Cordelia mellett nyilván Goneril és Regan gyermekkorát és apjuk iránti gyűlöletét is
meg kellett volna magyarázni, és bizonyosan nehézséget okozott a szerzőnek, hogy ezt
meggyőzően, de a közízlés és Lear király személyének megsértése nélkül tegye.
Bottomley pedig ezt a hiányzó láncszemet pótolja (aligha tudatosan), amikor hatvan
évvel később Cowden Clarke attitűdjéhez és alkotásmódjához igen hasonlóan, megírja
prequeljét a Lear-hez. A prequel-adaptációkra általában is jellemző, hogy kifejtenek
hiányzó vagy hiányos részleteket, karaktereket, és a Lear király esetében számos ilyen
hiányosság, betöltenivaló jelentkezik. Bottomley a legkézenfekvőbbet ragadja meg és teszi
drámája középpontjába: a hiányzó királyné nemcsak mint feleség, hanem mint anya is sok
kérdést vet föl, és évszázadokon át foglalkoztatta az olvasók és nézők fantáziáját, mi
történhetett vele. Ő hát az egyik főszereplő, de őt elnyomja Goneril nagyon pozitív, nagyon
szép, nagyon újszerű ábrázolása: a shakespeare-i „természetéből kivetkezett banya” itt
fiatal, szűzies és igazságos, totális ellenpontja a durva, csapodár és önkényes Lear
királynak. Ezzel Bottomley már önmagában olyan határozott átírást hajt végre, ami az
eredethez való viszony teljes megzavarásához, átfogalmazásához vezethet, és mint látni
fogjuk, ezzel az attitűddel nincsen egyedül. Mielőtt azonban áttérünk a legmarkánsabb
találkozási pont (Lear és a lányok átértékelődésének) elemzésére, amit majd a Lear
lányaival párhuzamosan teszünk meg, érdemes Bottomley legvitatottabb jelenetét, a
hullamosók morbid játékát megvizsgálni. Bottomley alkotásának céljait és módszereit
leginkább itt érhetjük tetten – nem véletlen, hogy ez a jelenet borzolta fel leginkább a
kedélyeket a kortárs kritikákban és a színpadi előadások kapcsán is.
A hullamosó asszonyok megjelenítése teljesen váratlan, semmilyen felvezetése,
vagy szervesen kapcsolódó pontja nincsen a darab addigi cselekményszálával, kivéve
persze a királyné testi jelenlétét, ami az egész darabot meghatározza. A végkifejlet, a
királyné halála nem éri váratlanul a nézőt, a tény, hogy a prequel végkifejlete
(el)várhatóan, mondhatni predesztináltan a Lear királyba csatlakozik, sokat elvesz a
feszültségből, amit a „független” tragédiák végkifejlete általában tartogathat, hiszen a
királynénak mindenképpen távoznia kell az élők sorából, csak az a kérdés, hogyan. Ezt
használja ki Bottomley: ha a halál ténye már elvárt dolog, akkor a módja és a (le)kezelése
tartogathat csupán felkavaró lehetőségeket.
Bottomley mindkét esetben igen provokatív megoldást választ: a királyné
betegségének és halálának oka a Shakespeare-darab nagyformátumú Learje (ennek
hatásáról a közönségre és az eredetdarabra a későbbiekben lesz szó); a halott királyné
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meggyászolása néhány szóban kimerül, testének kiterítése pedig éppenséggel morbid
formát ölt. A kiterítés céljából érkező hullamosó asszonyok gyakorlatilag teljes egészében
kivághatóak lennének a darabból, hiszen fekete, hollószerű alakjuk nem jelenik meg sehol
máshol, csak a végkifejletben. Ám Bottomley a holttest kiterítésének jelenetébe ékeli be
Goneril bosszújának részleteit, valamint Lear és Goneril utolsó beszélgetését, amit Lear zár
le, Goneril kiházasítását fontolgatva. Ezek után még egyszer visszatérnek az imént
cselekvésüket félbehagyó (tehát mindenképpen visszavárt) asszonyok, hogy lezárják a
darabot.
A halott kiterítése (kegyeleti céllal) egyébként másodlagos tevékenysége ezeknek a
fekete humorú és cinikus asszonyalakoknak, mert ők elsősorban azzal vannak elfoglalva,
hogy mi marad a halott után, amit még fel tudnak használni: kiforgatják a zsebeit, elviszik
a lepedőit, a ruháit, ékszereit, minden mozdíthatót, ami neki már úgysem kell, de az élők
számára hasznos lehet, és osztozkodás közben természetesen marakodnak a „koncon.” A
legnagyobb viszolygást az idősebbik asszony dalocskája váltotta ki, amely egy tetű sajátos
szemszögéből közelíti meg a halált: mivel a test, amin élősködött, már nem él, új otthon
után kell néznie. Ez a meglehetősen morbid nézőpont és a dalocska (és egyúttal az egész
darab) záró sorai egyrészt egyértelműen provokatív céllal, mintegy fricskaként készültek a
kor közönsége számára. Másrészt itt tapasztalható leginkább a kettősség, amit csak
kevesen ismertek fel, és amivel Bottomley tudatosan alkotott: az a „paradoxon-teremtés”,
amit korának egyik kritikusa is megemlített: „[Bottomley] paradoxont hozott létre, mert
olyan művet írt, amely kifejezésmódjában gyönyörű, míg tartalmában minden szépséget
nélkülöz.” 320 Bottomley darabjának a legfontosabb érdeme – az én értelmezésemben –
pontosan ez a kettősség, ez a tartalom és forma közti feszültség. Bottomley a rútság, a
kellemetlen téma ilyen kendőzetlen megjelenítésével felháborodást, sokkot akarhatott
előidézni – és a jelek szerint ez sikerült is neki. A kegyeleti rituálé megjelenítésének
elkerülésével és nevetséges hullamosássá torzításával Bottomley tudatosan dekonstruálja a
„végtisztesség megadásá”-hoz kapcsolódó képet és hagyományt, ami különösen a királyi
család tagja, Lear királynéja esetében elvárható. Ez a fricskázó, játékos és feltétlenül
provokatív végződés azonban az adaptációs gesztus és attitűd parafrázisaként is
értelmezhető.
Shakespeare Learje esetében a kegyelet és a tiszteletadás szinte túlzó méreteket
öltött Bottomley idejében, és egy olyan dráma megalkotása, amelyben nem csupán a
Névtelen kritika Bottomley darabjának birminghami előadásáról, Birmingham Daily Mail, 1915.
szeptember 27.
320
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shakespeare-i szereplők értékelődnek át, hanem amely – mint prequel – ilyen szokatlan és
groteszk végződéssel kapcsolódik az eredetéhez, ezt a kegyelet- és tiszteletadást
mindenképpen aláássa. A hullamosó asszonyok kíméletlen és morbid „értékmentése” a
halott királyné még használható ingóságainak megkaparintásával mai értelmezők számára
éppen az erőltetett kegyelet és túlzott tisztelet által élettelenné és mozdulatlanná merevített
Shakespeare-életmű produktívabb és élőbb, használat-központúbb, szókimondóbb és
kritikusabb megközelítését is jelentheti. Bottomley darabjának ilyen aspektusáról sem a
kor, sem a késői utókor kritikusai nem nyilatkoznak, és itt sem az a szándék, hogy ezt a
párhuzamot a holttest kiterítése, kizsákmányolása és Shakespeare műveinek adaptációi
között Bottomley saját értelmezéseként, intenciójaként tálaljuk. De egy elődeiétől
különböző, Shakespeare-t használó és kihasználó, radikális és bátor Shakespeareértelmezést és adaptációs technikát mindenképpen meg kell látnunk Bottomley morbid
macabre-jelenettel záruló prequeljében.

ELAINE FEINSTEIN ÉS A WOMEN’S THEATRE GROUP: LEAR LÁNYAI
A Lear lányai 1985-ben, Elaine Feinstein és a Women’s Theatre Group közös
produktumaként jött létre. A Women’s Theatre Group (WTG) 1974-ben (mindössze hat
évvel a cenzúra eltörlése után) alakult, úttörő feminista színháztársulat volt (1992 óta „The
Sphinx” néven működnek), amelynek elsődleges törekvései közé tartozott, hogy
szocialista-feminista hangvételű darabok alkotásával és előadásával biztosítsák a nők
határozottabb jelenlétét a színházi életben. Tevékenységükre kezdettől jellemző volt
egyfajta kollektivitás, s olyan demokratikus munkamegosztási rendszer, amelyben
mindenki minden munkafázisban részt vehetett. Ez a munkafolyamat azonban kevéssé
bizonyult hatékonynak, hiszen a darabok megírása, rendezése és eljátszása nagyon
különböző képességeket igényel, így 1977-től a WTG változtatott a „mindent közösen”elven, és az egyes feladatokat (színdarabírás, díszlettervezés, rendezés) az arra szakosodott
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eredményezett. A társulat honlapja szerint azonban alapvetően nem változott a kollektív
hozzáállás az új darabok esetében sem, hiszen ma is „műhelymunkák, kollaboráció,
improvizáció és a szöveg” hozza létre az előadásokat, amelyekben a „mozgás, a hang, a
tánc mindig fontos szerepet játszik.” 321 A Lear’s Daughters esetében is az történt, hogy a
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társulat (Adjoa Andoh, Janys Chambers, Gwenda Hughes, Polly Irvin, Hazel Maycock,
Lizz Poulter és Sandra Yaw) megbízta Elaine Feinsteint, hogy készítse el egy feminista
Shakespeare-átirat szövegkönyvét. Ez a kézirat szolgált a Lear lányai alapjául, s ezt a
szövegkönyvet dolgozta át és alakította a munkafolyamatok során (nem minden konfliktus
nélkül) az itt elemzett prequellé a társulat valamennyi tagja. 322 Így a dráma nem
rendelkezik egy szerzővel, akin „számon lehetne kérni” a darab történéseit, csupán a
szöveg áll bizonyosságként a nézők és elemzők kezében, illetve természetesen a belőle
készült darab. Ez a kollektív alkotásmód értelmezésként is felfogható, hiszen a
Shakespeare-szöveg most egy nőkből álló csoport szövegeként kezd működni, nem csak a
női és férfi autoritás, de az egyén mint író és a csoport mint alkotó is szemben áll
egymással, és valószínűleg a feminista író- és színészcsoportnak ez is célja volt. 323 A
darabot tehát kifejezetten előadásra írták, és 1987 folyamán, majd később „közkívánatra”
1988-ban is nagy sikerű turnék során színpadra került, leginkább kis színházakban. 324
Mint sok más feminista és egyéb kisebb társulat drámafeldolgozásait és
drámaszövegeit, a Lear lányait is a feledésbe merülés fenyegette, hiszen a női
színházcsoportok továbbra is a színjátszás és színdarab-alkotás perifériáján mozogtak, és
leginkább anyagi nehézségekbe ütközött a darabok kiadása, és ezáltal maradandóvá tétele.
Megnehezíthette a kiadást az imént említett kollektív szerzőség is, hiszen (Shakespeare
háttérbe húzódó alakján kívül) az egy szerző alakja és esetleges kánonteremtő ereje sem
állt a darab mögött. A Lear lányai azonban mégis megjelent, mégpedig pontosan a WTG
sikereinek és elismertségének köszönhetően: először 1991-ben adták ki a Herstory című
feminista drámákat tartalmazó gyűjteményben, 325 majd 2000-ben kétszer is újra napvilágot
látott egy feminista drámagyűjtemény egyik darabjaként (Mythic Women/Real Women),326
illetve ugyanebben az évben megjelent a Daniel Fischlin és Mark Fortier szerkesztette
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Adaptations of Shakespeare című válogatásban. A Lear lányait azóta a feminista
drámairodalom és adaptációkutatás területén nagy elismerés övezi. Lizbeth Goodman,
Geraldine Cousin és Susan Bennett egyaránt a feminista Shakespeare-feldolgozások
mérföldköveként tartják számon, a feminista Shakespeare-adaptációk jellegzetes és
kiemelkedő darabjaként emlegetik, 327 és jelentőségét jelzi az is, hogy első megjelenése óta
számos sikeres színpadi bemutatója is volt.
A Lear lányai esetében jóval összetettebb, több problémát boncolgató drámáról van
szó, mint a Bottomley-szöveg esetén. Ha nagyon egyszerűen fogalmazunk, mondhatjuk,
hogy tulajdonképp a három hercegnő gyermek- és ifjúkora jelenik meg a színen. Öt női
főszereplőre írták a drámát, a lányokon kívül egy nemtelen/kétnemű Bolond, és a lányok
Dadája jelenik meg, illetve a Bolond alakítja a Királynét és Leart (szimbolikus tárgyak
segítségével). Rajtuk keresztül, illetve az ő tapasztalataikon, emlékeiken, meséiken,
történeteiken keresztül kapunk meglehetősen gazdag, utalásokkal, gyanúkkal, és
rejtelmekkel átszőtt értelmezéseket és „magyarázatokat” a Shakespeare-drámához, mert a
darab akkor ér véget, amikor a Shakespeare-dráma elkezdődne. Shakespeare-rel
ellentétben mind tematikájában, mind pedig látvány- és színházi világában ez a darab
„családias”, kevés szereplőt, kevés helyszínt, minimális cselekményt mozgósít. Lear
családjának belső életére koncentrál, nem a politikai-társadalmi helyzet és a privát szféra
összecsapása, feszültsége érdekli, hanem csak és kizárólag az egyén és a családi szféra
belső történései. A helyszín a lányok (torony)szobája, amelynek ablakaiból érzékelhető
csak a külvilág, illetve amelyből csak a történeteken és emlékképeken keresztül van kiút.
Ahogyan Lizbeth Goodman fogalmaz, a Lear lányai „vérbeli” feminista darab, és
erősen érződik rajta a nyolcvanas évek végének nyoma, melyre igen jellemző volt, hogy a
hatvanas-hetvenes évek feminista mozgalmainak hatására a nők szemszögéből közelített
meg (és sok esetben írt át) jól ismert történeteket, történelmeket. 328 A huszadik század
vége különösen termékeny olyan irodalmi alkotások létrehozásában, amelyek női
szereplők, értelmezők szemszögéből formálnak újra férfiközpontúnak meg- és elismert
műveket, mintegy feminista kritikai funkciókat is betöltve. Marianne Novy ezt úgy
fogalmazza meg, hogy a fikció által elsősorban regények és novellák formájában
megszülető női írások kreatív és kritikai átiratként egyszerre értelmezhetők. 329 Liz
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Goodman ugyanezt a véleményt osztja, amikor így fogalmaz: „A feminista Shakespeareértelmezés helyet teremt a kritikai dekonstrukció és a fő értékek revíziója számára, és
ugyanakkor fizikai teret is létrehoz a nemi szerepek átértékelésére és átalakítására irányuló
feminista célkitűzések számára.” 330 A múlt és a történelem maszkulin, férfiközpontú
alkotása és értelmezése (a ‘history’) helyett, némi szójátékkal és nem csekély (ön)iróniával
a magukat ezzel szemben állva definiáló feminista alkotók és kritikusok ‘herstory’-nak
nevezték és értelmezték saját alkotásaikat és interpretációs kísérleteiket. Griffin és Aston a
Herstory című gyűjtemény előszavában így definiálják a terminust: „a [herstory] a nők
változata a múlt ténybeli és mitikus eseményeire, olyan változat, amelyben a nők múltbeli
tettei és perspektívája dominál az értelmezésben.” 331 A Lear lányai egy ilyen herstory, és
ráadásul egy „prestory,” vagy prequel is. 332
Feminista elemzők szerint a darab tekinthető liberális-feminista darabnak, de akár
materialista és radikális-feminista Lear-olvasatnak is, hiszen bár legfőképpen az elnyomott
nőalakok „felszabadításán” dolgozik, a Dada és a Bolond figurájában, de bizonyos
mértékben a királyné alakjában is az anyagiasság, a nő mint pénzérték, mint gazdasági és
társadalmi lény jelenik meg. Ugyanakkor természetesen a nőalakok folytonosan és
szándékosan abba a falba ütköznek, amit gyakorlatilag egyetlen férfi, az apa és király
(Lear) épít köréjük, amelynek lebontásáig és aláásásáig majd csak a Shakespeare-darabban
jutnak el. 333 Megtalálható a darabban minden olyan téma valamint átírási technika és
módszer, amely a feminista Shakespeare-adaptációkra általában és a herstory-alkotásra
alapvetően jellemző. Ezek között a legfontosabbak egyrészt a feminista filozófia és
gondolkodásmód alapvetően jellegzetes témái, például a vágy, hogy a nőket (és itt
különösen Shakespeare nőalakjait) felszabadítsák a sztereotipikus ábrázolásoktól, hogy a
nők közötti kapcsolatok feltárásával megértsék a nők szerepét a drámákban, hogy a
szerepek elemzésével jobban megértsék (és ezáltal dekonstruálni tudják) a patriarchális
szerveződésű művek természetét és hatásmechanizmusát.334
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A Lear király több okból is különleges érdeklődésre és aktivitásra számíthatott a
feminista szerzők és kritikusok körében. Elsősorban a témája miatt, amely a patriarchális,
férfiközpontú társadalom-/királyság-/családmodellt (illetve ennek megkérdőjelezését,
megdöntését, majd visszaállítását), illetve az apa-lány kapcsolat privát és a király-alattvaló
kapcsolat publikus szférájának ütközését állítja a középpontba. Ezzel párhuzamosan a
kidolgozott és problematizált apa/lány (és apa/fiú) viszony mellett az anya/lány és
feleség/férj szál szinte teljes hiánya, amelyre már Bottomley is reflektálni igyekezett
prequeljével, szintén provokatívan és produktívan hatott a feminista értelmezésekre.
További ok lehetett, hogy feminista szemszögből nézve a férfiközpontú irodalomtörténet
egyik legmarkánsabb képviselőjének (a szintén férfi Shakespeare-nek) életművében a
Hamlettel együtt leginkább vitatott és elemzett, ikonikusnak mondható darabjáról van szó.
A Lear király nőalakjainak ellentmondásos helyzete és megítélése is termékenyen hatott a
feminista alkotásokra, hiszen Goneril és Regan a köztudatban élő, női természetről alkotott
pozitív sztereotípiákkal (gyöngédség, szépség, törődés, anyaság, szeretet) legkevésbé
összeegyeztethető figurák, míg a negatív, nőkre gyakran applikált sztereotípiáknak
(csalfaság, hízelgés, kegyetlenség stb.) eltúlzott megtestesítői. A két nővér alakja a
Shakespeare kritikában egyértelműen közgyűlöletnek örvendett egészen a huszadik század
során bekövetkező fordulatig, amikor a pszichologizáló megközelítések megbocsátóbb,
elfogadóbb ítéleteket hoztak fölöttük (Bottomley darabja is mindenképpen ide sorolható).
Jellemüket, tetteiket a pszichológiai személyiség boncolgatásával, a „páciensek” esetleges
múltbéli traumáival igyekeztek magyarázni. A feminizmus egyértelműen a felmentésükre,
de legalábbis a védelmükre és megértésükre törekedett.
A darab nőgyűlölő nyelvezete (különösen, amikor Lear lányaira szórt átkai közé a
női nem egészére érthető becsmérlések keverednek) felkelthette a feminista írók és
kritikusok figyelmét, és természetesen a “hallgattassék meg a másik fél is” jellegű
értelmezések, átiratok születtek. 335 A Lear lányain kívül Jane Smiley Ezer hold (A
Thousand Acres) című regénye a legismertebb, ami ezzel a motivációval született,
amelyben Ginny (Goneril) lesz a narrátor, és minden esemény, minden emlék az ő
szemszögéből olvasható és értelmezhető. Minden apjuk iránti negatív érzelmük itt is egy
múltbéli trauma következménye, minthogy mindkét idősebb lányt molesztálta az apja
tinédzser korában (de Caroline/Cordeliát, a legfiatalabbat nem), ahogyan erre a regényben
Ilyen például Cristina León Alfar „Looking for Goneril and Regan” című írása. In: Fantasies of Female
Evil: The Dynamics of Gender and Power in Shakespearean Tragedy. Rosemont Publishing and Printing
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fény derül. Jane Smiley egyébként magát a lányok ügyvédjeként említette, amikor a regény
megírásáról és annak körülményeiről beszélt: „Mint Goneril és Regan védőügyvédje, egy
másfajta narratívát mutattam be az ügyet kiváltó tetteikről és motivációikról, mint azt
Shakespeare ügyész úr tette kliense, Lear király számára. Goneril lett a koronatanúm, és ő
nagy gonddal és odafigyeléssel mondta el a történetet. Gondoskodtam róla, hogy [...]
vonzó tanú legyen: óvatos, józan ítélőképességgel rendelkező, tépelődő, egyenes.”336
Ugyanezt a szerzői intenciót figyelhetjük meg a Lear lányaiban is: a darab főszereplője
nem Lear lesz, hanem a három nagyon is szerethető lány, sajátos, határozott
egyéniségekkel felruházva, akiknek történetei, traumái, emlékei és véleménye a körülöttük
élő emberekről és a körülöttük zajló eseményekről jelentősen aláássa és átalakítja a
Shakespeare-darab női és férfi főszereplőit.
Lynne Bradley a feminista Shakespeare-adaptációkról szóló fejezetében négy
stratégiát említ, amelyet a feminista átiratokra jellemzőnek talál. A négy, feminista
adaptációkban általánosan megtalálható jellegzetesség mentén érdemes megvizsgálni a
Lear lányait is, hiszen így lehet leginkább feltérképezni a darabot létrehívó motivációkat.
Lynne Bradley a következő feminista alkotási technikákat emeli ki (nem egészen ebben a
sorrendben): 1; Az eredet-történetet valamilyen módon körülírják, annak főbb
cselekményeit járják körül, a színfalak mögé lesnek, vagy a mellékszereplők, mellékszálak
kidomborításával eltávolodnak a jól ismert narratívától. 2; A feminista adaptációk
(herstory-típusú alkotások lévén) az eredet-darabok elhallgattatott vagy elnyomott
nőalakjainak megszólalási, önkifejezési teret és időt biztosítanak. 3; Sok esetben
metanarratívát, metakommunikációs technikákat alkalmaznak, hogy a női elbeszélők
számára önreflexióra adjanak lehetőséget. 4; A női nemi identitással való játékot és a
szexualitást minden esetben központi fontosságúvá teszik, ezek felderítésére, működésének
megértésére és megértetésére tesznek kísérletet. 337
Az eredet-darab körülírása többféle szinten valósulhat meg. Stoppard Rosencrantz
és Guildenstern halott című darabja is, vagy, hogy más példát hozzunk, Paula Vogel
Desdemona: dráma egy zsebkendőről (Desdemona: A Play About a Handkerchief) című
műve azokat a mellékszereplőket szólaltatják meg, akiknek az eredet-darabban kevés
lehetőségük van az önkifejezésre. Az adaptációk cselekménye mintegy párhuzamosan fut
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az eredet-darabéval (a Hamlettel és az Othellóval), de a színfalak mögött, az eredetdarabban nem látható események tanúi vagyunk. Stoppard és Vogel darabjában a színpadra
be- és kilépés játékban van az eredet-darab színpadi jelenléteivel, Vogelnél nagyon
következetesen az Othello színpadi távozásaiból épül fel az adaptáció színpadi jelenléte:
aki távozik a Shakespeare-darab színpadáról, az jelenik meg a Desdemona színpadán. A
Lear lányaiban is ilyesfajta körülírást látunk (tehát az eredet-darab elkerülése adja meg az
adaptáció szövegtestét), Fischlin és Fortier, illetve Griffin és Aston is megjegyzi, hogy a
Lear lányai a Lear király „réseiből”, hiányaiból nyeri a formáját, 338 Susan Bennett pedig
úgy fogalmaz, hogy a darab „reflektorfénybe állítja azokat a részleteket, amelyeket
Shakespeare darabja figyelmen kívül hagy, vagy visszautasít.” 339
A Lear lányai valóban a Lear királynak azokba a részeibe kapaszkodva alkotja meg
a királyi család múltját, amelyek az eredet-drámában homályosak, hiányosak vagy
legalábbis nem érthetőek. Ilyen a Bottomley esetében már említett hiányzó királyné, a két
idősebb lány motiválatlannak tűnő gyűlölete, az abszurdnak ható szeretet-teszt jelenet,
valamint Cordelia és Lear kölcsönös odaadása egymás iránt. Ám a Stoppard- és Vogel-féle
térbeli elkerülés és színfalak mögötti terek és események központivá tétele helyett a WTG
és Elaine Feinstein a másik kézenfekvő elkerülési módot, az időbeli elkerülést választotta.
A Lear lányai nem párhuzamosan játszódik a Lear királlyal, hanem hasonlóan Bottomley
darabjához, a prequel-létmódot választva a királyi család múltját igyekszik feltárni. Időben
megelőzve elkerüli, megkerüli a Shakespeare-szöveget, ugyanakkor lineárisan bele is
csatlakozik abba. Mint prequel, az adaptáció nem szakítja meg a Lear király cselekményét,
nem avatkozik közbe az eredet-darab történéseibe, de az eredet-darab jelentésrétegeit
alapvetően és különleges hatékonysággal változtatja meg és fölforgatja az értelmezési
lehetőségeket. Nem csupán eltolja a fókuszt a nőalakok szempontja felé, hanem „azzal,
hogy előbbre datálja a cselekményét, mint a Lear király, időlegesen privilegizált helyzetbe
kerül,” 340 azaz a lányok darabját a „fals időrend” megteremtése szerint előbb kell
értelmezni, mint az eredetéül szolgáló Lear királyt.
A darab „körülírásának” egyik módja az is, hogy azok (az elsősorban női)
karakterek, akik a Shakespeare-darabban nem jelennek meg (a királyné), nem vagy csak
keveset szólalnak meg (Cordelia), illetve akiket Shakespeare egyoldalúan, csak egyfajta
erőszakos interakcióban mutat be és enged beszélni (Goneril és Regan) a feminista
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adaptációban kitárulnak, megnyilatkozhatnak, és ezáltal újradefiniálhatják önmagukat és
viszonyaikat egymással és a darab férfi szereplőivel. A narráció átadása a marginális vagy
egyoldalúan ábrázolt nőalakok számára (leghangsúlyosabban Smiley regényében
tapasztalható ez) az egyik legtermészetesebbnek ható módja, hogy átértékelődjön mindaz,
amit az eredet-dráma alakjairól megtudunk, hiszen az egyes szám első személyű,
bensőséges hangnem mindenképpen „bizalmat” szül a régi történet új értelmezésekor a
hallgatókban/olvasókban. Azzal, hogy a nők több teret és időt kapnak az önkifejezésre,
szükségszerűen együtt jár az is, hogy a férfiak némíttatnak el, és lesznek marginális
figurákká. Ezáltal a férfialakok (és itt elsősorban Lear) csupán a körülöttük élő nők
reflexiói alapján ismerhetők meg a darab nézői számára, és a köréjük épülő darab
(Shakespeare Lear királya) kérdőjeleződik meg és értelmeződik át.
A nők fokális helyre mozdítása a nők osztálybeli és nembeli szerepeiről élő
sztereotípiák átfogalmazását is lehetővé teszi, és hogy a sztereotípiák lebontásával az egyes
nőalakok egyénisége, különlegessége kerülhessen a középpontba. A Lear lányaiban nem
szerepel férfi, Leart is csupán a Bolond játssza el. A három lány viszont rögtön a
kezdetekkor sajátos, határozott egyéniséget kap: nem a hagyományos „kettő az egy ellen”
felállásban ismerjük meg őket, mindannyian határozott és szerethető nőalakokká válnak,
csak rájuk jellemző sajátosságokkal. A Lear lányai mindhárom hercegnő jellemvonásait
aprólékosan megrajzolja, és mindhárman olyan jellegzetességek birtokosai, amelyek
markánsan elkülönítik őket egymástól: a két idősebb testvér, Goneril és Regan nem
keverhető össze, illetve egyikük figurája sem mosódik el vagy egyszerűsödik le.
„Angyalok és szörnyetegek” sarkított ábrázolásai helyett „a WTG árnyalt jellemrajzot ad
olyan nőkről, akik konfliktusokat élnek meg életük minden szintjén, gyakran
bizonytalanok saját szerepüket illetően, és küszködnek, hogy egyensúlyban tartsák a
kötelességeiket a vágyaikkal.” 341
Mivel a férfialakok az eredet-drámában központi helyet foglalnak el, központi
színtereken, egyenes következmény lesz az a sajátos bezártság, ami a feminista adaptációk
nőalakjait jellemzi. Egyfajta bezártság jellemzi Lear lányait is: ugyanúgy egyetlen
szobából reflektálnak mindenre, mint Bottomley darabja esetében, ami a beteges, szűk,
nyomasztó (háló)térben játszódik. A színfalak mögöttiség mindenképpen bezártabbá,
behatároltabbá teszi a nőalakok mozgásterét; Lynne Bradley ezért jegyzi meg, hogy bár
erőteljes az a mód, ahogyan a nők megszólalnak és szerepelnek a feminista adaptációkban,
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a marginális pozíciókból, színhelyekről megszólaló nőalakok mégis ennek a pozíciónak a
kényszerű fenntartásánál fogva akaratlanul is megerősíthetik a nőket érintő, a
kívülállóságról, hatástalanságról és erőtlenségről szóló negatív sztereotípiákat. Hátsó
szobák, kamrák, a konyha és a Lear lányai esetében egy toronyszoba lesz a nők helye/tere
az adaptációkban, és ezekbe a terekbe férfiaknak nincsen szabad belépésük. 342 Ezek a
„privát, magánjellegű, marginális terek a nők függőségét és autonómiájuk hiányát is
erősítik”, és mivel a nők történetei a férfiak történetei által teremtett réseket, lyukakat és
hiányosságokat töltik ki, „a férfiak történetének jelenvalósága (bár láthatatlanul és
csendben) mégis elkerülhetetlen és fellebbezhetetlen lesz.” 343
Szintén a „körülírás” egyik módjaként fogható fel a metanarratíva és metaszínház
mint kifejezőeszköz intenzív jelenléte: az adaptációkra általában jellemző egyfajta reflexió
az eredet-darabra, ám a feminista adaptációkban, ahogyan Lynne Bradley szintén felhívja
erre a figyelmet, ez a metakommunikációs technika még fontosabb lesz, hiszen a nők
szemszögéből reflektál a férfi-történetmondásra, ami elmélyíti az alapfeszültséget a nemi
és társadalmi különbségekkel terhelt női és férfi alkotás- és értelmezésmód között.
Marianne Novy szerint a feminista színpadi írásokra és adaptációkra azért is jellemző a
metanarratívák használata, mert ezáltal a nő mint szerző pozícióját lehet tematizálni. 344
A metanarrativikus és metadramatikus alkotásmód a leghatásosabbak közé tartozik
a Lear lányaiban, amely egy alapvetően férfiközpontú mű alapvetően férfiközpontú
társadalomban megfogalmazott és értelmezett jelentésrétegeit alá tudja ásni, mivel már
magának a történetmondásnak, a mesének, a sztorinak a többarcúságát, sokféleségét
hivatott hangsúlyozni. A legerőteljesebb metakommunikációs stratégia minden bizonnyal
Lear és a királyné megjelenítése: a Bolond jellegzetes kellékek segítségével (korona,
fátyol), színészként adja elő őket. Így a darab többi szereplője is nézői státuszba kerül. Az
eljátszott alakok minden megnyilatkozása duplán hordozza tehát a többértelműséget, a
megkérdőjelezhetőséget, hiszen a (nőnemű színész által játszott) Bolond játékmódja már a
valódi személy (Lear) értelmezése lesz, és erre reagálnak a (nőnemű) néző-szereplők,
valamint a közönség tagjai is.
A Lear király szereplői és előrevetített eseményei a Lear lányaiban igazságukban
többszörösen megkérdőjelezett fabulákká válnak. A legelső jelenettől kezdve a
342

V. ö. Lynne Bradley 2010: 213 és 227.
„a private, domestic, and marginal space [...] traditionally reinforces women’s dependence and lack of
autonomy. [...] the male story (unseen and unheard as it is) is nonetheless inescapable and inviolate.” Lynne
Bradley 2008: 311.
344
V. ö. Novy 1999: 7.
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tündérmesék és családtörténetek mesélése dominál, és alkotja az ily módon szinte
„mozdulatlan” cselekményszálat. A darab cselekménye ugyanis nem tettekből és
következményeikből, hanem történetekből és emlékekből épül föl: minden szereplő
keresgéli saját identitását és eredetét az emlékeiben, és az emlékek között különös súlyt
kapnak a Learrel kapcsolatosak, amelyek gyakran alig többek homályos képeknél és
ellentmondásos érzéseknél. Természetüknél fogva ezek az emlékképek és mesék
megbízhatatlanok, személyenként és életszakaszonként változóak, kevés objektív
tapasztalat nyújt csak segítséget az értelmezőknek. Itt nincsenek konkrétumok, nincsenek
biztos pontok és tények a főszereplők egyéniségén kívül. Szinte minden elhangzott
információ történeteken és meséken keresztül jut el a hallgatókig (akik ebben az esetben
nem csupán a néző/olvasóközönség tagjai, hanem az éppen hallgató és értelmező többi
szereplő is, akik később a maguk verziójával, a maguk emlékeivel színezik és kérdőjelezik
meg az elhangzott történetet). Így azután minden megkérdőjelezhető, ami a színen történik.
Például a tizedik jelenetben a Dada és Regan között zajló párbeszédben elhangzik Regan
szájából a türelmetlen sürgetés az igazság elmondására, és ekkor a Dada minden korábbi
tündérmeséjét felülírva durva és az eddigiektől teljes mértékben különböző történetet
mesél a király és a királyné viszonyáról, a királyné haláláról. Ez a történet (amelyben Lear
a felesége elnyomójaként és az erőszakos, domináns hím szerepében jelentetik meg)
szemben áll a korábban elhangzott, harmonikus szerelemről szóló mesével. Minden
elhangzó történet többszólamú, Goneril, Regan és Cordelia más és más részekre
emlékeznek, mást emelnek ki egyes történetekből, és igyekeznek megérteni, mi történik
velük, körülöttük. Hogy melyik történet igaz, arról nem esik szó, ezt minden hallgató (a
lányok és a közönség is) maga dönti el.
Lynne Bradley a metakommunikációt és a darab metanarratíváit elemezve egy
lépéssel tovább megy, és azt is felveti, hogy a Lear lányaiban a történetmesélés, a múlt
történeteinek megfejtése egyenlő a szkeptikus hozzáállással, amely minket, olvasókat a
múlt irodalmi hagyományaihoz fűz. „A Lear lányaiban a történetmesélés módja azt
sugallja, hogy az irodalmi hagyomány kétirányú hatást fejt ki: egyfelől részt vesz az
egyéniség formálódásában, másfelől határok közé szorítja azt.” 345 A Lear király a puszta
létezésével is segít a prequel adaptáció megformálásában, ugyanakkor le is szűkíti.
(bizonyos dolgoknak meg kell történniük a prequelben). Ha a prequel instabil,
megkérdőjelezhető igazságokat bemutató történetet hoz létre, akkor ezzel a mozzanattal az
345

„Storytelling in Lear’s Daughters suggests that literary traditions work in two ways: both to contribute to
and to limit identity formation.” Lynne Bradley 2008: 338.
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eredetét is ugyanilyen ingataggá teszi. Amikor egy „férfias” darab, mint a Lear király,
női(es) átiratának metanarratíváiról beszélünk, ez különösen lényegessé válik, hiszen
pontosan ennek a „férfias” határok közé szorító hagyománynak (a Shakespeare- és Learszövegtestnek) a határozottságát, a megkérdőjelezhetetlenségét ássák alá ezekkel a
metareflexiókkal. Az adaptáció történetei, eseményei maguk sem állnak szilárdan ebben a
folyamatban, és ha az adaptációt monumentális reflexióként, metanarratívaként fogjuk fel
az eredetszövegre nézve, maga az eredetszöveg is ugyanilyen törékeny, kikezdhető és
instabil lesz, és általa az egész rajta nyugvó hagyomány is ezt az instabil, képlékeny formát
ölti.
A Lear lányaiban azért ilyen központi fontosságú a metanarratíva, a
történetmesélés, mert az újramesélés, az újraalkotás folyamata példázza a hagyománytól
„örökölt” és az önállóan megalkotott egyéniségformáló tényezők erejét. Az irodalmi
hagyomány (eredet) és prequel adaptáció viszonya hasonlít ahhoz, ahogyan egy
(lány)gyermek egyéniségének kifejlődésében az apjától genetikailag és szocio-kulturális
szempontból örökölt tényezők hatnak. Egyrészt képtelenség elválni ezektől a gyökerektől,
másrészt a különbözés illetve az azonosulás aktív megnyilvánulásai erőteljesen formálják,
mondhatni létrehozzák az „egyéniséget” – a darabot magát.
A negyedik feminista adaptációs stratégia a szexuális/nemi hovatartozás, a nemi
identitással történő játék, amely a Lear lányaiban a Bolond szerepével jelenik meg. Ennek
a stratégiának az esetében is fontos feladat az igazság és a bizonyosság megkérdőjelezése.
A Bolond nemtelen/kétnemű figurája a férfi és női között mossa el a határokat: saját maga
sem tudja vagy akarja megmondani, hogy férfinek vagy nőnek született-e, és a tény, hogy
ő játssza nemcsak Leart, hanem Lear ellenpontját, a királynét is, még erőteljesebbé teszi
ezt a nemekkel való játékot. Egy házaspárt jelenít meg a Bolond egy személyben, tehát
amikor az egyik a színen van, a másik bizonyosan nincs, a kettő közötti direkt és
zavarmentes kommunikáció tehát kizárt.
A Bolond nemtelen figurája tölti be a narrátor szerepét is, ő vezeti föl és vezeti
majd át a Lear király berkeibe a darabot, ő maga is „átlép” a király bolondjaként az eredet
darabba. A prequel-adaptáció egyértelműen kihasználja, és erőteljesen rájátszik a tényre,
hogy a Lear király Bolondjának neme szintén nem jellemző/meghatározó (összecseng
ezzel az elmélet, hogy Shakespeare színházában a Cordeliát játszó színész játszhatta a
Bolondot is, sőt, ez ma is gyakori rendezői fogás; illetve, hogy a színházi gyakorlatban
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sokszor nők kapják a Bolond szerepét). 346 A shakespeare-i Bolond tehát egyrészt táplálója
és előképe a prequel-bolondnak, másrészt a léha prequel-Bolond (a darab időbeli
játékának, az eredet eredeteként való létmódjának köszönhetően) a Shakespeare-darab
bolondjának megnyilatkozásait ironikusabbá, ragaszkodását anyagiassá, őszinteségét
megkérdőjelezhetővé teszi.
Ez a kétkedő, minden bizonyosnak tűnő értelmezést megkérdőjelező viszonyulás
nemcsak a feminista prequel-adaptációk esetében alapvető fontosságú, hanem általánosnak
mondható. Ez az, ami a prequel-adaptációkat leginkább megkülönbözteti az egyéb
prequelektől, hiszen míg mondjuk egy „fantasy” prequel minden mozzanatában támogatni
igyekszik az eredetét, annak „aládolgozik”, és a háttértörténet minden esetben leginkább a
történelmi/ok-okozati rendszereket igyekszik felépíteni, rekonstruálni, addig a prequeladaptációk esetében pontosan ennek a tendenciának az ellenkezője figyelhető meg: a
prequel-adaptáció szereplői és eseményei az eredet alapvetéseit képesek dekonstruálni,
mégpedig igen hatékonyan. Erre a legszemléletesebb példa Lear alakjának teljes
átértelmezése és általa a Shakespeare-darab szereplőinek és eseményeinek újraalkotása a
hasonló módszerekkel hasonló eredményekre jutó Lear felesége és Lear lányai által.

346

Elég csak a budapesti Vígszínház 2001-es, vagy a Nemzeti Színház 2007-es Lear királyára gondolni, az
előbbiben Tompa Gábor rendezésében Eszenyi Enikő, az utóbbiban Bocsárdi László rendezésében Törőcsik
Mari alakította a Bolondot.
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„A TERMÉSZETBEN VAN-E AZ OK..?”: A NŐALAKOK PREQUEL-ADAPTÁCIÓINAK
LEAR-ÉRTELMEZÉSÉRŐL
Bár a két adaptációt hosszú évtizedek szakadéka (mintegy hetven év) választja el
egymástól, mégis számos szembetűnő közös vonásuk van, és ezek elsősorban abból a
tényből fakadhatnak, hogy prequel-adaptációkról van szó. Mindkét darabra jellemző, hogy
teljesen megbolygatják a belső/külső időrendet, illetve, hogy mindkét darab erőteljesen
eltolja az eredet-darab fókuszát, és le is egyszerűsíti a történet cselekményszálát: sem Kent
és Lear kapcsolatát, sem a Gloucester-szálat nem „készíti elő”/magyarázza egyik dráma
sem. Már a cím megvilágítja mindkét esetben, hogy a fókusz nem Learre, hanem az őt
körülvevő (mellőle hiányzó) nőnemű figurákra vetül: Lear felesége és Lear lányai a
főszereplők, nem pedig Lear király maga. Érdekes azonban megjegyezni, hogy bár a
királyi család nőalakjai átveszik a főszerepeket, a darabok címe nem Hygd királyné vagy
Goneril, Regan és Cordelia. Paradox módon mégis Lear definiálja ezeket a figurákat a
címekben is, mégis az ő alakja élesedik ki, (ezúttal azonban leginkább mint férj és apa), s
mint látni fogjuk, pontosan azért, hogy az eredet dráma Lear figurája drasztikusan
átértelmeződjön. Amit a Shakespeare-szöveg (elsősorban az apa-gyermek kapcsolatból)
szinte csak Lear szemszögéből láttat, ezekben a drámákban más perspektívát nyer:
mindenkinek minden tette és motivációja olyan „háttér-információkat” kap, ok és okozati
összefüggések olyan láncolata bont formát, amelyek által radikálisan megváltozik/
megváltoztatható az eredet-dráma, és benne Lear alakjának addigi olvasata, értelmezése.
„Vajon Shakespeare perspektívái a Lear királyban menthetetlenül férfiasak?” –
teszi fel a kérdést Harold Bloom, hozzátéve: „Mit kezdhetett volna Shakespeare Lear
királynéval? ... Bölcsen, már a darab nyitánya előtt eltávozott az élők sorából, és Lear csak
egyszer említi meg, 347 hogy felhasználja egyik kirohanásában a lányai ellen.” 348 Janet
Adelman szintén központi kérdésnek tartja a királynő markáns hiányát: „Lear királynak
nincs felesége, lányainak pedig nincs anyja; és, úgy tűnik, soha nem is volt: Lear királynét
senki nem említi, kivéve azon jellegzetes pillanatokat, amikor Lear megidézi őt, hogy saját

347

Regan: Örülök, hogy látom fenségedet. Lear: Hiszem, Regan; azt hinni van okom. / Ha nem örülnél,
válópert kezdenék / anyád sírjával, mert hűtlent födöz. Shakespeare: King Lear. II. 2. 317-321. A saját
kiegészítő jegyzetem, F. A.
348
„Are Shakespeare’s perspectives in King Lear incurably male? [...] what would Shakespeare have done
with Queen Lear? […] Wisely she is deceased before the play opens and receives only one mention by Lear,
to add a panache to one of his frequent curses against his daughters.”Bloom, Harold: Shakespeare – The
Invention of the Human. Fourth Estate, London, 1999: 475. Az én fordításom, F. A.
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apaságát megkérdőjelezze.” 349 A királyné hiánya által teremtett űr az a tér, amelybe a két
huszadik századi szöveg belekapaszkodik. Mindkét darab központi helyre állítja a királyné
figuráját, és mindkét darabban Lear hozzá fűződő viszonya alapvetően meghatározza a
módot, ahogyan a Shakespeare-szöveg király alakja át-, illetve megformálódik, és ahogyan
a lányok apjukhoz viszonyulnak. A királynénak mindenképpen meg kell halnia a prequeladaptációk mindegyikében, hiszen az eredet-dráma predesztinálja sorsát. Ennek
megfelelően mindkét prequel-darab királynéja beteg, de érdekesebb, hogy mindkét
darabban Lear maga a betegség okozója.
A Bottomley-darabban a királyné baja lelki eredetű: a Lear iránti feltétlen (testi és
lelki) odaadás a kór forrása, és a király feltétlen figyelme és a királyi ékszer (egy értékes
smaragd) kellene a gyógyuláshoz, amit Lear megtagad a királynétól, majd a szeretőjének
ad. Hogy Lear miért nem táplál semmiféle érzelmeket Hygd iránt, többféleképpen
magyarázható. Ruby Cohn már említett elemzése a királyné figuráját sem kíméli, szerinte
Hygd „frigid és követelőző, és nem sikerült családjában a szeretet melegét
megteremtenie.” 350 Ez az állítás a szövegnek semelyik részével nem támasztható alá.
Semmi mást nem tudunk meg a királyné és király közös múltjáról, csupán hogy fiatalon
kötöttek házasságot. A többi információ a kapcsolatuk múltjáról homályos, szerelemre is
és elidegenedésre is enged következtetni, viszont a jelenben egyértelmű: Hygd szenved,
mert Lear megcsalja, s amint azt maga Lear fogalmazza meg az orvos kérdésére, Hygd
odaadó feleség volt. 351 A királyné keserű metaforája az asszonyéletről („értékes emberpénznem vagyunk, mint az arany”) és a férfiakról, valamint a házasságról alkotott
véleménye 352 nem annyira hidegséget, szeretet nélküliséget sugall, sokkal inkább
kiábrándultságot, reményvesztettséget, amely egyenesen és feltartóztathatatlanul sodorja a
halálvágy, a halál felé. Hygd számára a férfiasság minden negatív és pozitív princípiumát
349

„ King Lear has no wife, his daughters no mother; nor, apparently, have they ever had one: Queen Lear
goes unmentioned, except for those characteristic moments when Lear invokes her to cast doubt on his
paternity…” Adelman, Janet: Suffocating Mothers. Routledge, New York and London, 1992: 104.
350
„Frigid and demanding, she has failed to warm her family with love.” Cohn: 251.
351
Physician: Where, then, did her affection most persist?
Lear: [...] We have been coupled now for twenty years, /And she have never turned from me an hour / She
knows a woman's duty and a queen's: / Whose, then can her affection be but mine?
A Bottomley-dráma minden általam idézett sora a következő helyről származik: Tate
352
[...] for men hate such denials, /And any woman scorns her unwed daughter.
[...] But when a woman gives herself / She must give herself for ever and have faith; / For woman is a thing
of a season of years, / She is an early fruit that will not keep, / She can be drained and as a husk survive / To
hope for reverence for what has been; / While man renews himself into old age, / And gives himself
according to his need, / And women more unborn than his next child / May take him yet with youth / And
lose him with their potence.
Goneril But women need not wed these men.
Hygd We are good human currency, like gold, / For men to pass among them when they choose.
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egyértelműen és egyedül Lear testesíti meg, s így Lear válik forrásává, origójává a királyné
minden bajának, s mint kiderül, a király kezében van a királyné bajainak megoldása is (a
gyógyulásához szükséges drágakő), amit Lear megtagad az orvosoktól. Lear mindenben
ellenpontját és ezáltal egyfajta definícióját nyújtja a sápatag, gyenge, halkszavú Hygdnek,
így nem meglepő, hogy Hygd halála akkor következik be, amikor Lear a fiatal, életerős,
szép és egészséges udvarhölgyért látványosan elhagyja. A halál nem rendíti meg a királyt,
egyrészt mint az új kezdet lehetőségét, másrészt mint megkönnyebbülést látja és éli meg az
eseményt.
Inkább testi természetű és talán kevésbé direkt a Lear lányaiban a királyné bajának
forrása, csupán homályos utalások, régi történetek, a Dada szavai (amelyek szinte minden
megnyilatkozás esetén kétértelműek) adnak támpontokat a megfejtéshez: Lear minden áron
fiút akar nemzeni, és a királyné Cordelia után már nem képes gyermek kihordására. Ahogy
azonban a Dada elbeszéléséből megtudjuk, Lear folytonos próbálkozásainak mindig
engedve testileg egyre jobban legyengül, és végül (a sokadik) vetélés az oka a halálának. 353
A feminista prequel-adaptáció királynéja egyébként név nélkül szerepel, és mivel ebben a
darabban a lányok állnak a központban, a királyné figura is elsősorban Anya, illetve férje
és gyerekei között őrlődő asszonyfigura lesz. Róla még kevesebbet tudunk meg, mint
Hygdről: csupán annyit, hogy valamikor szép volt és gazdag, illetve ő vezette az udvar és
Lear könyvelését, mert Lear elvárta, hogy a királyné rendben tartsa a pénzügyeket. Ebben a
prequel-adaptációban is kiderül, hogy Lear nem éppen a gyöngéd és szerető férj
mintapéldánya, más nőkkel is viszonyt folytat, és a királyné halála után Lear nem annyira
szomorúságot, vagy megrendülést érez (vagy tettet), inkább közönyt és dühöt mutat.
Tehát mindkét prequel-adaptáció hasonló ábrázolást választ mind Lear, mind a
hiányzó királyné számára. Mindkét dráma Learje messze van a mintaférj, a törődő és
szerető férfi alakjától, ennek következtében az eredet-dráma Learje nem kis jellembeli
torzuláson megy át, hiszen a prequel-adaptációk azzal, hogy erényes és szenvedő
királynékat állítanak vad, kicsapongó és önző Learjeik mellé, gyakorlatilag eleve bűnössé,
hibássá és romlottá teszik Leart, aki Shakespeare darabjában a trónterembe lép, hogy
„kimondja rejtett szándokát.” 354 S ez a rejtett szándék és minden mögötte rejlő motiváció
A Sphinx honlapján mérgezésről ír a darab összefoglalója („But when the Queen is poisoned... the
questions we have always wanted to ask about Cordelia and her wicked sisters are brought into the open.” V.
ö. http://www.sphinxtheatre.co.uk/archives/archives-1980s/lears-daughters-1987) de én ennek semmi nyomát
nem találtam a szövegben. Haláláról a Dada mesél Regannak: „ [...] He wouldn’t give up on her having a son.
She always gave in. [...] – And when she died? – Miscarriage. Her third. Cordelia had finished it for her.” V.
ö. Lear’s Daughters: Scene 10. In: Fischlin and Fortier: 228. Minden részletet ebből a kiadásból idézek.
354
„ […] we shall express our darker purpose” King Lear I. 1. 35. Vörösmarty Mihály fordítása.
353
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ily módon, az adaptációk értelmező mechanikája folytán, kizárólag ebből a torz
férfijellemből fakadhat, s önzésen, és saját vágyainak kielégítésén alapulhat csupán. 355
Ha fentebb azt mondtuk, hogy a királyné sorsa predesztinált, halála az eredet
drámában már meg van írva, ugyanígy predesztináltak bizonyos konfliktusok, melyek Lear
és lányai között feszülnek, s kirobbantják Learből a kérdést: „A természetben van-e az ok,
mely szíveiket ily keménnyé teszi?”356 Nem csupán a királyné-figura hiányának kitöltése
ad magyarázatokat és értelmezést a Shakespeare-szöveghez és a benne szereplők
cselekedeteinek okaihoz. A három lány alakja, jellemük és motivációik is markáns
átfogalmazáson mennek át, Shakespeare „természetből kivetkezett banyáival” 357 a prequeladaptációkon keresztül megértőbbé, elfogadóbbá válik az értelmező, s a lányok
szemszögéből láttatott Lear is olyan bűnök és hibák birtokosává válik, amelyektől nem
szabadulhat Shakespeare Lear figurája sem.
Bottomley darabjában, bár három lány létezéséről tudunk, egyedül Goneril alakja
rajzolódik meg határozottan, a másik két lány teljesen a háttérbe kerül. Goneril a királyné
legbensőségesebben kötődő gyermekeként szinte végig mellette van, figurája fiús, harcias,
mintha csak az egész konfliktust kiváltó (és egyébként mindkét darabban probléma
gócpontként megjelenő/hiányzó) fiúgyermek által hagyott űrt igyekezne betölteni. 358
Nemcsak abban mutatkozik ez meg, hogy vadászatról tér haza a királyné ágyához (ez
egyébként a szűz istennő, Artemis alakját is felidézi), hanem hogy a darab végén ő az, aki
a királyné haláláért és szenvedéseiért véres bosszút áll: nem méreggel vagy intrikákkal,
hanem késsel, és (akkor még) nem a férjen és apán, hanem annak szeretőjén. Lear
szavaiból pedig az derül ki, hogy Gonerillel már korábban is voltak gondjai, és a megoldást
a házasságban látja: majd a férje betöri Gonerilt, ha az apjának nem sikerült. Goneril
gyűlöletének eredete tehát nagyon egyértelműen megfogalmazódik: Lear az anya halálának
okozója és a megcsalás által hitelét elvesztő férj-, apa- és királyfigura lesz Goneril

Érdemes elgondolkodni, vajon a Shakespeare által biztosított „eredmény” lehetővé teszi-e olyan prequeladaptáció írását, amelyben Lear odaadó és szerető férj. Bár nem dráma formájában, hanem egyik
tanulmányához írt előhangként Kállay Géza már részben meg is adta erre a választ, hiszen az ő egyik Lear
királyáról pont az derül ki, hogy olyan nem mindennapi szerelem fűzte a Cordelia születésekor meghalt
feleségéhez, hogy pont ez a szerelem és a szeretett asszony halála torzítja el az érzelmeit és teszik a számára
mindenné és mindenek fölöttivé Cordelia személyét. V. ö. Kállay Géza: „A Lear király és holdudvara.” In:
Nem puszta kép. Liget, Budapest, 2002: 183.
356
„Is there any cause in nature that make these hard hearts?” King Lear, III. 6. 74.
357
Shakespeare: Lear király. II. 4. 82.
358
Ahogy a darabban megjelenik: GONERIL appears in hunting dress – her kirtle caught up in her girdle, a
light spear over her shoulder – stands there a moment, then enters noiselessly and approaches the bed. She is
a girl just turning to womanhood, proud in her poise, swift and cold, an almost gleaming presence, a virgin
huntress.
355
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szemében, valamint kirajzolódik apa és lánya közt a hatalmi harc is, aminek tétje Goneril
jövője és független, szabad természete.
Regan alakja (számomra nehezen érthető módon) teljesen elmosódik Bottomley
művében, csak említés szintjén, azaz teljes kívülállóként szerepel a darabban, mint a
cselédek körül lebzselő, nemtörődöm gyereklány. 359 Így Bottomley darabja csupán Goneril
számára biztosít magyarázatot, az ő Lear királya nyer valamiféle igazolást, az ő
cselekedetei, valamint apja és a világ iránti érzelmei kap magyarázatot, „pszichológiai”
alapozást, hacsak nem éppen ez a kívülállás és mellőzöttség tekinthető magyarázatnak.
Cordelia is csupán a színfalak mögül, csak éles hangját hallatva, zajt csapva, mint
kellemetlen és zavaró kislány „jelenik meg” Bottomley művében, róla azonban annyit még
megtudunk, hogy a királyné számára kellemetlen, haszontalan kis jövevény, 360 létezésének
csak akkor volna értelme, ha legalább fiúnak születik. Az ő foganásáról mondja Hygd,
hogy csak azért hált az apjával, hogy más asszonyoktól távol tartsa, 361 és ez a düh, a
királyné keserűsége ad magyarázatot a Bottomley-darabban is megnyilvánuló kötődésre,
ragaszkodásra, amit Cordelia Lear iránt táplál. Lear viszonyáról a kislány felé semmit nem
tudunk meg, talán hogy semmiféle pozitív érzelem, tulajdonság ne kapcsolódhasson (az
így kissé egyoldalúan ábrázolt) Learhez.
A Lear lányai ezzel szemben mindhárom hercegnő jellemvonásait aprólékosan
megrajzolja. Mindhárman olyan jellegzetességek birtokosai, amelyek markánsan
elkülönítik őket egymástól: ebben a darabban a két idősebb testvér, Goneril és Regan nem
keverhető össze, illetve egyikük figurája sem mosódik el vagy egyszerűsödik le. A nyitó
monológok lehetővé teszik, hogy mindvégig sajátos tulajdonságaik mentén szemléljük
őket. Cordelia a hallás és a szavak által, Regan az érintés és a formák segítségével, Goneril
pedig a látáson és a színeken keresztül nyer definíciót. Cordelia ezen kívül asszociálható az
írás, Regan a szobrászat, Goneril pedig a festészet teremtő, éltető tevékenységével, illetve
hasonló módon vonható párhuzam az alapelemekkel is, minthogy Cordelia szavai a
levegőt, Regan formái a földet, Goneril vízfestékei pedig a vizet jeleníthetik meg és hívják
segítségül a teremtéshez. 362

359

Hygd: [...] Did Regan join you there? Goneril: Does Regan worship anywhere at dawn? The sweaty halfclad cook-maids render lard / Out in the scullery, after pig-killing, / And Regan sidles among their greasy
skirts, / Smeary and hot as they, for craps to suck.
360
My little curse. [...] Go, go, thou evil child, thou ill-comer.
361
Because a woman gives herself for ever / Cordeil the useless had to be conceived / (Like an after-thought
that deceives nobody) / To keep her father from another woman. / And I lie here.
362
Ez utóbbi párhuzamról lásd Paul Nelson kritikáját:
http://www.indielondon.co.uk/theatre/t_lears_daughters_ohouse_rev.html
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Goneril alakját emellett mindvégig a hatalom és a hatalomvágy szemszögéből
láttatja a darab: apjával kapcsolatos emlékei (pl. ahogyan kislányként ráül Lear trónjára,
vagy ahogyan születésekor a korona leesik és körbeveszi az újszülöttet) szinte mind a
királyság és a hatalom átvételének metaforáiként olvashatók. Mivel fiúörökös nincsen,
leginkább ő lehet a trón várományosa, és ő ennek megfelelően is viselkedik: átveszi anyja
halála után a király könyvelését, az ország pénzügyeit, és húgai fölött is érezhető
hatalommal bír, cselekedeteiket és jövőjüket (saját magáét is) alárendeli a birodalom és a
király szükségleteinek (illetve, amennyiben őt mint leendő uralkodót fogjuk fel: saját
ambícióinak). Goneril azonban ebben a prequel-adaptációban olvasható csalódott
trónörökösként is, aki nemcsak anyja halálának okozóját, de saját gyermek- és ifjúkorának
beárnyékolóját és megfélemlítőjét is látja Learben. Learhez fűződő kapcsolata telítve van
félelemmel és szorongással, s ami a darab elején viszonzatlan rajongás, a darab végére
gyűlöletté változik: Goneril elveszti a színeket, amikkel a nyitójelenetben önmagát
definiálja, és csupán vöröset lát, mint a gyűlölet, a vér és a hatalom színét.
Regan

ebben

a

darabban

is

a

kívülállót

testesíti

meg,

aki

minden

megnyilatkozásában saját helyét, definícióját keresi, s ez a keresés bizonyos objektivitást,
tisztánlátást biztosít a számára. Ő bírja szóra a Bolondot és a Dadát, a két mesélő,
mindentudó figurát, az igazság jobban érdekli a látszatnál, a valóság a képzeletnél. Ezt a
valóságot, ezt az igazságot, önmagát akkor találja meg, amikor állapotos lesz. Ahogyan ő
maga fogalmaz Gonerilnek: „Semmim sem volt, ami... ami az enyém, csak az enyém. Én
vagyok a kettes számú, az első és a harmadik közt, de az semmi. Ezért mindent, de
mindent, amit érezni, tapintani, szagolni, tenni, élni tudok, mindent arra tettem föl, hogy
megpróbáljak találni valamit, hogy megtaláljam önmagam, érted?” 363 Mivel azonban Lear
férjhez készül adni gyermekeit, Gonerilnek (ugyanúgy, mint Hygdnek) Regan (és önmaga
is) csupán értékes kereskedelmi portéka, királyi pénznem, és hogy értékálló legyen,
Goneril arra kényszeríti Regant, hogy vetesse el a gyermekét, így azonban lehetetlen
számára az önmagára találás, az önértelmezés. Ez a feszültség nemcsak Lear iránt szül
undort és utálatot Reganban: a két hercegnő között is „megteremti” az alapokat az eredetdráma két idősebb nővére közti gyűlölködés és erőszak számára.
Ugyanígy alapokat alkot a prequel-adaptáció a két idősebb lány és Cordelia közt
feszülő ellentéthez. Cordelia ebben a drámában (is) egyértelműen Lear kedvence, az

363

„I’ve had nothing that’s [...] just for me. I’ve been number two, between one and three, but nothing. So
I’ve taken everything that I can feel or touch or smell or do or be, everything to try and find something, to
find me, do you see?” Lear’s Daughters: 229.
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egyetlen a három lány közül, akinek születésekor Lear jelen volt, és ez lehet kötődésük
pszichológiai alapja. 364 Cordelia alakja azonban maga is ellentmondásokkal teli. A dráma
folyamán felnőtté válik, kicsiny gyermekből látványosan nővé érik. Ő is kapkodva keresi
önmagát, miközben környezete mindvégig Lear kedvenceként (le)kezeli.
Nem direkt módon, de arra is utalást találunk a szövegben, hogy Lear nem csupán
lányaként, de nőként is „szereti” Cordeliát. Erre nézve a feminista szakirodalomban is
számos utalással találkozhatunk, 365 sőt, Jane Smiley regényében is megjelenik a családon
belüli szexuális zaklatás, a drámaadaptációk között viszont egyedül a Lear lányai emeli be
az értelmezési lehetőségek közé ezt az igen kényes témát. A „pördülj apucinak” jelenetben
Lear (akit a Bolond játszik ekkor is) nyilvánosan magakellető táncra kényszeríti Cordeliát,
aki a jelenet végén „Cordelia nem akar apuci kislánya lenni” kiáltással összerogy. 366 Lear
szexuális tartalmú közeledéséről Goneril is beszél, 367 és ezzel a darab talán minden
eddiginél mélyebb erkölcsi szintre löki Leart. A darab végére Cordelia az egyetlen a három
lány közül, aki (bár másképpen) ugyanazzal az eszközzel (a szavak erejével) definiálja
magát, mint a darab kezdetén: szavakkal próbál megérteni és megértetni, próbálgatja, ízleli
őket – de utolsó megszólalásában 368 már előkészíti a „semmit,” ami majd a trónteremben
hangzik el.
Látható, hogy a prequel-adaptációk lányalakjai között számos hasonló vonás
fedezhető föl, amelyek egy irányba „mutatnak,” azt is mondhatnánk, a prequel-adaptációk
lányai erőteljesen átírják eredetüket, Leart, illetve eredetüket, a Lear királyt. Ha
leegyszerűsítve fogalmazunk, az „új” Lear figurája mindkét darabban minden
V. ö. a Shakespeare-darabban megjelenő bond (of childhood) kifejezéssel és a pszichológiai bonding
jeletnésével, ami az újszülött kötődését jelenti a kezdeti pillanatoktól fogva szülő(k) felé. V. ö. „bonding: an
emotional connection or link, especially the forming of a relationship between the mother and the newborn
[...] that occurs during the first few hours after the birth of the infant.” In: Reber, Arthur S. (szerk.): Penguin
Dictionary of Psychology. Viking, Penguin Books, London, 1964: 129.
365
V. ö. Coppelia Kahn: „The Absent Mother in King Lear.” In: Fergusson, Quilligan and Vickers (szerk.):
Rewriting the Renaissance: The Discourses of Sexual Difference in Early Modern Europe; Lynda E. Boose:
„The Father and the Bride in Shakespeare.” In: Publications of the Modern Language Association of America
97; illetve R. A Foakes bevezetője az Arden kiadású Shakespeare: King Lear számára. Továbbá frissebb
szakirodalom lehet a témában: Shellee Hendricks: „The curiosity of nations”: King Lear and the incest
prohibition at: http://digitool.Library.McGill.CA:80/R/-?func=dbin-jumpfull&object_id=30173&current_base=GEN01
366
„Cordelia not want to be Daddy’s girl.” Lear’s Daughters: 227.
367
„He took me down all these corridors, I could hardly keep up and then [...] he opened a door and pushed
me inside. And the room was full of gold. [...] He shut the door and bent down to me and whispered, ‘When
you are Queen, this will be yours. This will be our secret – just you and me – and you mustn’t tell.’ And then
he put his hand (silence) on my shoulder. I never did tell anyone.” Lear’s Daughters: 228.
368
„Words are like stones, heavy and solid and every one different. I hold two in my hands, testing their
weight. “Yes” to please, “no” to please myself, “yes”, I shall, and “no”, I will not. “Yes” for you and “no” for
me. I love words. I like their roughness and smoothness, and when I am silent, I am trying to get them right. I
shall be silent now, weighing these words, and when I choose to speak, I shall choose the right one.” Lear’s
Daughters: 232.
364
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érzékenységet és szépséget nélkülöz. Ez azonban egyértelműen ellentmond a Shakespearefigurának, s talán az adaptációk Learrel szemben tanúsított keménységét, kíméletlenségét
látva magukra az adaptációkra is, mint a Shakespeare-szöveg „lányaira,” érthető a kérdés:
„A természetben van-e az ok, mely szíveiket ily keménnyé teszi?” A király alakját illetően
mindkét darabban megfogalmazódik, hogy Lear hatalmas szexuális étvágyú, hűtlen és
tapintatlan férj, hirtelen és indulatos ember, illetve hogy a királyné halálának (Bottomley
esetében direktebb módon, a feminista adaptáció esetén közvetettebb módon) oka és
előidézője maga a király. A hűtlensége mindkét esetben határozottan ízléstelen, direkt
módon zajlik, amire elsősorban a lányok (és mindkét esetben legérzékenyebben Goneril)
reagálnak, Cordelia ennek, és Lear más otrombaságainak befogadásához és megértéséhez
mindkét darabban túl kicsinek és éretlennek tűnik. A hangos, szexmániás és hatalmas férfi
mindenben ellenpontja az általa elnyomott nőknek, akik éppen a drasztikus elkülönülésben
és különbözőségben találják meg az elnyomottságukból kivezető utakat. Ezek az utak majd
részben a Shakespeare-drámában mutatkoznak meg, ahol, paradox módon, az idősebb
lányok kísértetiesen kezdenek hasonlítani a prequel-adaptáció alkotta apjukra. Mindkét
esetben, de főként a Lear lányaiban az is megfigyelhető, hogy mivel ezt a túl hatalmas,
félisten jellegű figurát a körülötte élő nőnemű lények érzékelése és reflektálása mutatja be,
az ő szempontjaik és értelmezésük által hatalmassága és jelentősége a darabokban
szükségszerűen fokozatosan meggyengül, eltörpül, 369 már-már nevetségessé válik,
jelentőségét átveszik, de legalábbis megkérdőjelezik a gyermek- és asszonyalakok. 370
A két vizsgált prequel-adaptáció nem csupán részletezi és elénk tárja az addig
rejtett kapcsolatrendszert, ami a királyt családjához köti, hanem a királyi családban dúló
feszültségeken kívül arra is utalnak, hogy Lear nem csupán rossz apa és férj. Mindkét

369

A Lear király feleségében Goneril szavai (a királyné halála után):
“You cannot touch me now I know your nature:
Your force upon my mind was only terrible
When I believed you a cruel flawless man.
Ruler of lands and dreaded judge of men,
Now you have done a murder with your mind
Can you see any murderer put to death?”
A Lear lányaiban szintén Goneril szavai:
„There he is now. Going out riding. Something must have annoyed him, to go out riding in this weather. How
small he looks from up here. A wooden man on a wooden horse.” Lear’s Daughters: 229.
370
Mindezek természetesen feminista értelmezési kísérletekként is értékelhetők, és a Lear lányai esetén talán
valóban ez a helyzet, érdemes azonban eltűnődni, hogy Bottomley drámája férfi tollából született, ráadásul a
század elején, ami mindenképpen izgalmassá teszi a feminista vonásokat. Mindkét esetben a darabok
„előzményei” akarnak lenni egy olyan „férfias”-nak is mondott drámának, mint a Lear király, amely eleve
olyan férfit helyezett a középpontba, aki hatalmát elveszti, nőnemű gyermekei nyomják el, lányai áldozata,
illetve minden női szereplőnél gyengébb, kiszolgáltatottabb figuraként is értelmezhető (mind szellemi, mind
lelki és helyenként testi mivoltában is).
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darabban, de főképpen a Lear lányaiban határozottan megfogalmazódik, hogy Lear mint
uralkodó sem az, aminek magát képzeli, s aminek a Shakespeare-dráma (főként Kent és
Gloucester viszonyulása) alapján hihetnénk. Nem szeretve tisztelt, hatalmas király, aki
ember is, tehát követhet el hibát, hanem indulatokat és félelmeket generáló diktátor. Ezt
szemléltethetik a Bottomley-darabban Merryn, az idős udvarhölgy szavai, 371 a lány-dráma
esetén pedig az ellentmondásos jelenet, amelyikben Lear hazaérkezésekor a tömeg
viselkedésére emlékeznek a lányok (rothadt gyümölcs találja el őket, és a tömeg
fenyegetően közel megy hozzájuk [5. jelenet]), illetve a Dada metaforikus meséje,
amelyben patkányok árasztják el a királyságot (9. jelenet).
Merryn és a Dada az új (nem shakespeare-i eredetű) mellékfigurák tipikus
képviselői, akiket a prequel-drámák teremtenek, hogy létük és megnyilvánulásaik tükröt
tartsanak Lear értelmezéséhez, és az egész Shakespeare-dráma interpretációjához új utakat
nyissanak meg. Az eredet-dráma Lear képét és annak tragikusságát hivatottak átfogalmazni
ezek a mellékszereplők, akiket az adaptációk megalkotnak, hogy körülvegyék és élesebben
láttassák a családi és udvari viszonyokat. A két halottmosó asszony megjelenítése például a
Bottomley-dráma végkifejletében durvaságával és nyersségével a groteszk határait súrolja
(nem véletlen, hogy a korabeli közönség és a kritika olyan érzékenyen és elutasítóan
reagált rá), viszont éppen ez a nyers és kegyetlen kép „előzi meg” a prequelben az eredetdarabot. Mindegy, kik vagyunk, végül minden a halálhoz vezet, és a halottnak semmije
nincs, ami e világhoz tartozik. Ebben a fényben Shakespeare minden egyes szereplője
definícióját vesztett, nyomorult lényként téblábol a színpadon: az apa kitagad és
kitagadják, a király lemond és elveszik a hatalmát, a lányok előbb apjuk anyjává, majd
maguk is kitagadottá lesznek, a józan bolonddá válik, a bolond bölccsé. És az eredet-darab
végén már nem egy halott uralja a színpadot, hanem halottakból hordott halom, és még
csak hullamosók vagy sírásók sem érkeznek, hogy cinikus dalukkal életet vigyenek a
színre, mint azt a prequel asszonyalakjai teszik.
A Lear lányaiban ugyanilyen hatalmú, vagy még hatalmasabb erőt kap a Dada
figurája, az egyetlen új szereplő Shakespeare darabjához képest: ő testesíti meg a
mindentudó anyafigurát, aki előtt ugyan nincs titok, de meséi és mitikus családtörténetei
mögé rejti a valóságot, ezért nem lehet tudni, szavai mikor igazak, mikor nem. Ezzel a
beszédmóddal minden eseményt megteremt, megkérdőjelez és le is tagad, és „előkészíti”,
illetőleg alátámasztja a szavak bizonytalanságát és képlékenységét a ShakespeareMerryn (Gormflaith-ről Learnek és az orvosnak): „She should be blamed with rods, as I was blamed / for
slumber after a day and night of watching, / at the Queen’s child-bed twenty years ago.”
371
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drámában. A Bolond alakja ugyanazt az összetett, komplex tudást hordozza, ami a
Shakespeare-darab Bolondjára olyan jellemző, a pénz azonban minden paraméternél
határozottabban irányítja ezt a figurát. Így nemcsak az eredet-darab Bolondjának legendás
király iránti szeretete, ragaszkodása, hűsége oldódik fel az eszes, ámde mindenek fölött
anyagias prequel-Bolondban, de mivel a prequel-Bolond mindent pénzért csinál, az eredet
dráma egyik fő problémáját előlegezi meg és karikírozza, hiszen Lear egyik fő tragédiája
éppen az, hogy számára minden (cselekedet, kimondott szó, szeretet...) mérhető,
számolható és megvehető.
Minden szinten változnak tehát az eredet-dráma értelmezési lehetőségei, hiszen a
prequelek a főszereplők, a mellékszereplők, az ő viszonyaik, szavaik és cselekedeteik
mentén az eredet-dráma olvasatait már saját magukban hordozzák, és radikálisan átírják a
következményekké formált események olvasatait, és puszta létezésükkel átformálják a
régóta ismert-ismerős karaktereket. Ugyanilyen erőteljes újraértelmezési lehetőségeket
tartogat a harmadik prequel-adaptáció is a Lear király számára, de módszere, felépítése és
karaktereinek megformálása nagyban különbözik a nőközpontú darabokétól. Más lesz az
olvasat is, amit a karakterek és az eredet-darab eseményeinek magyarázataként nyújt, de ez
a prequel is – természeténél fogva – a Lear király termeibe vezet.
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III. 3. „TÁRSALGÁS HOLT KÖLTŐKKEL” – HOWARD BARKER DRÁMAELMÉLETE ÉS
ADAPTÁCIÓS TECHNIKÁJA

Howard Barker hazánkban nem túlságosan ismert drámaíró, bár az utóbbi években az
(akkor még) Madách Kamara és a Bárka is műsorra tűzte egy-egy darabját (Jelenetek egy
kivégzésből 2002; Győzelem 2010). Az angol és francia színjátszásnak és drámaelméletnek
azonban ismert és elismert alakja. Karrierje a hetvenes években kezdődött, első markáns
sikereit a Cheek, a Claw (1975) illetve a Stripwell és a Fair Slaughter (1977) című darabjai
hozták. Eleinte darabjainak politikai színezete, majd inkább drasztikus színházelméleti
nézetei miatt híresült el. Ahogyan Charles Lamb fogalmaz: „Az 1970-es években Barker
munkái általában politikai szinten kínálták magukat a rendezők számára; ennek oka abban
keresendő, hogy darabjai nyíltan foglalkoztak politikai szereplőkkel és kérdésekkel.
Emellett világos volt, hogy Barker politikai szempontból a baloldallal szimpatizált. [...] Ez
a politikai értelmezés egy ideig eltakarta az érdeklődésében [a nyolcvanas évekre]
jelentkező elmozdulást a politikaitól a személyes, a sztereotipikustól az egyéni felé.” 372 A
nyolcvanas években tehát színházfelfogása erőteljesen megváltozott, teoretikus írásaiban
(összegyűjtve az Arguments for a Theatre [Érvek egy színházért] és Death, The One and
the Art of Theatre [Halál, az egyetlen és a színház művészete] című kötetekben 373
olvashatók) és darabjaiban megalkotja a katasztrófaszínház elméleti és gyakorlati alapjait.
Azóta lényegében minden darabját ezzel a szemlélettel kívánja értelmezni és színpadra
állítani.
Barker a kezdeti sikerek után hamarosan elveszítette népszerűségét a londoni
színházak körében. Lamb szerint „nem tudott beilleszkedni a hetvenes-nyolcvanas évek
színházi klímájába. Úgy tűnt, klasszikusabb, mondhatni, konzervatívabb esztétikát
igyekezett követni – bár darabjai nem tükrözték az efféle esztétikától ‘elvárható’
érthetőséget. Ellenkezőleg, [...] egyre ‘nehezebbé’ váltak. [...] a rendezőknek nem sok
ötletük volt arra, miként lehetne megbirkózni ezekkel a szövegekkel.” 374 Még
megrendelések esetén is, az elkészült darabokat a National Theatre és a Royal Shakespeare
372

„Barker’s work in the 1970s generally recommended itself to directors on a political level. This was
because the play overtly concerned with political figures and political questions. Besides, it was clear that
Barker’s political sympathies lay on the left. [...] This political overview served for some time to mask a shift
in Barker’s interest from the political to the personal, from stereotype to the individual.” Lamb, Charles: The
theatre of Howard Barker. Routledge, Oxon and New York, 2005: 6.
373
Barker, Howard: Arguments for a Theatre. Manchester University Press, Manchester, 1997. és Death, The
One and The Art of Theatre. Routledge, Oxon and New York, 2005.
374
„Barker seemed to be increasingly at odds with the current theatrical climate of the 1970s and 1980s. He
appeared to be pursuing a more classical and, perhaps more conservative aesthetic – though his plays did not
demonstrate the accessibility that such an approach might imply; on the contrary, they became increasingly
‘difficult’. There was a sense that directors had very little idea of how to cope with these texts.” Lamb: 1.
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Company rendre visszautasította. 375 Alan Thomas szerint ez nem csupán annak
köszönhető, hogy a darabok nem igazán illeszkedtek a politikai színjátszás megszokott,
elfogadott módjaihoz, hanem elsősorban annak, hogy a számos pozitív visszajelzés
ellenére

Barker

munkái

bonyolultnak,

idioszinkretikusnak

és

túl

intenzívnek

bizonyultak. 376 Fokozatos mellőzése mellett azonban zsenialitását és tehetségét nem
kérdőjelezte meg senki, Sarah Kane egyenesen korunk Shakespeare-jének nevezte. 377 Ez a
kétféle szélsőség, az elutasító és dicsérő fogadtatás jellemezte a Baker-kritikákat, a Gambit
egyik írásában például ez olvasható: “Generációjának kimagasló tehetsége mindenképpen
Howard Barker. Nyelvi és cselekményszövésben megmutatkozó leleményessége, a
groteszk humornak és az idill és megbékélés [...] aláásásának művelése Barkernél
utolérhetetlen. És igen utálatos.” 378 Illetve hasonlóképpen az ambivalens viszonyulást
tükrözi a New Theatre Quarterly 1991-ben, amikor így fogalmaz: „Howard Barker
darabjait valószínűleg lázasabb imádat és makacsabb utálkozás fogadja, mint bármely más
kortársának darabjait.” 379 De minden elismerés ellenére sem foglalkoztatták az állami
támogatású színházak, s ez oda vezetett, hogy 1988-ban Kenny Ireland színész-rendező
vezetésével megalakult a The Wrestling School (Birkózó Iskola) nevű társulat, amelynek
fő célja az volt, hogy Barker darabjait bemutassa és újra feldolgozza a színpadon. A
társulat neve nyilvánvalóan utal arra, hogy egyrészt birkóznak a főbb színházi trendekkel,
de egyben arra is, hogy Barker munkáival megbirkózni nem kis feladat. Ireland
megrendezte a The Last Supper (1988), a Seven Lears (1989), a Victory (1991) és a The
Europeans (1993) című Barker-darabokat, ám 1994-től Barker maga vette át a rendező
szerepét a társulatban, mivel kompromisszumra nem hajlandó szövegeihez Ireland
„humanista ösztöneit” és lágyabb rendezői stílusát nem találta megfelelőnek. 380 Barker a
verbális és drámai megjelenítési formákat merész kísérletezéssel kitágította, és egy újfajta
375

V. ö. Charles Lamb: 15.
V. ö. difficult; idiosyncratic; too intense; Thomas, Alan: „Howard Barker: Modern Allegorist.” In:
Modern Drama. 35. 3. September, 1992: 434.
377
Idézi: George Hunka http://www.superfluitiesredux.com/2011/10/16/howard-barker/
378
„The outstanding talent of this generation is, however, Howard Barker. For continuous inventiveness of
language and plot, for humour of the grotesque, for above all a scabrous undermining of idyll and
reconciliation, Barker is unequalled. And unloved.” A Gambit 11. kötet 41. számából idézi Lynne Bradley
2008: 227.
379
„The plays of Howard Barker are probably more fervently admired and resolutely disliked than those of
any other British dramatist of his generation” Szerkesztői bevezető Günther Klotz: „Howard Barker:
Paradigm of Postmodernism” című esszéjéhez; New Theatre Quarterly Vol.7. Issue 25. 1991:
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=3017972&fulltextType=RA&fil
eId=S0266464X00005157
380
„humanist directorial instincts” V. ö. Rabey, David Ian: „Raising Hell: An Introduction to Howard
Barker’s Theatre of Catastrophe.” In: Gritzner, Karoline; Rabey David Ian (szerk.): Theatre of Catastrophe,
New Essays on Howard Barker. Oberon Books, London, 2006: 16.
376
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színházi látványvilágot teremtett, mozieffektekkel, balettisztikus, egészen precíz mozgásés beszédsorok alkalmazásával, illetve ezek kombinációjával. 381 Barker tehát (a
mellőzöttség és elismertség paradoxonának némiképp következményeképpen) jelenleg
abban a kiváltságos helyzetben van, hogy darabjainak nem csupán írója, de rendezője is
lehet, illetve egy teljes társulat kizárólag Barker-darabok színpadra vitelével foglalkozik.
Így azután a brit kortárs dráma „kultszerzője”, a „csodabogár” 382 Howard Barker úgy válik
„ünnepelt kívülállóvá” és a „modern európai színház kulcsfigurájává,” 383 hogy saját
darabjainak első megvalósulásai fölött gyakorlatilag kizárólagos hatalommal és befolyással
bír,

és

erősen

kontrollált

színpadi

megjelenítésük

által

színházelméletét,

a

katasztrófaszínházat meg tudja valósítani a gyakorlatban is.
Mivel Barker adaptációi, köztük a Hét Lear is a katasztrófaszínház jegyében
keletkeztek,

fontos

megismerni

az

elmélet

alapjait.

Barker

elmélete

nagyban

megváltoztatta az írónak a közönséggel és a közönségnek a színházzal kapcsolatos
elvárásait, ahogyan az a Bárka színház honlapján a Győzelem című darab kapcsán
olvasható:
Barker színházfelfogását az ún. humanista színházzal állítja szembe. [...] Barker nem elégszik
meg az egyszerűen érthető mondanivalóval vagy könnyed üzenetekkel – előadása az adott
közösséget igazi kihívás elé állítja. A színészt és a nézőt arra inspirálja, hogy a különböző
interpretációk ütköztetésével a nem kézenfekvő és rögtön látható jelentéseket is meglássa,
azaz önnön igazságát... [s ez] mindenki személyes és egyéni diadala [...] Barker nagy feladat
elé állítja a résztvevőket, folyamatos feszültségnek tesz ki minket. Nem célja, hogy
szórakoztasson, ő elgondolkodtatni akar, alaposan beférkőzni bőrünk alá. Itt dolgozni kell. A
történettel, a szöveggel, de végül is önmagunkkal. 384

Ha egyszerűbb, alapvetőbb megfogalmazást keresünk, az alapokhoz célszerű visszatérni: a
The Wrestling School társulat honlapján a „Theatre of Catastrophe” linkre kattintva 385 az
alábbi, Barker által megfogalmazott „táblázat” fogadja a látogatót a humanista és a
katasztrofális színház összehasonlításáról:

381

V. ö. Rabey 16-17.
Dömötör Ági: „Szétdarabolt hulla nyomába ered a parókás Spolarics Andrea. Barker: Győzelem.”
http://www.origo.hu/kultura/20100217-februar-19en-mutatja-be-a-barka-szinhaz-howard-barkergyozelem.html?pIdx=2
383
Kállai Katalin: Győzelem a Bárkán. http://www.fidelio.hu/szinhaz/magazin/gyozelem_a_barkan.aspx
384
http://www.barka.hu/2010/04/howard-barker-victory-gyozelem.html
385
http://www.thewrestlingschool.co.uk/catastrophe.html, illetve: Howard Barker: Arguments for a Theatre.
Manchester University Press, Manchester, 1997: 71.
382
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A humanista színház

A katasztrofális színház

Mindannyian egyetértünk.
Mikor együtt nevetünk.
A művészetet érteni kell.
A lelemény bezsírozza az üzenetet.
A színész egy férfi vagy nő,
nem különbözik a szerzőtől.
A produkciónak letisztultnak kell lennie.
Az egységünket ünnepeljük.
A kritikus már a mi oldalunkon áll.

Csak néha értünk egyet.
A nevetés félelmet takar.
A művészet a megértés problémája.
Nincs üzenet.
A színész más fajtához tartozik.
A közönség nem képes mindent megérteni, ahogy az
író sem.
Vitázunk, hogy szeressünk.
A kritikusnak is szenvedni kell, mint mindenki
másnak.

Fontos az üzenet.
A közönség művelt
és boldogan
vagy
megerősítve
megy haza.

A darab a fontos.
A közönség megosztott,
és felkavartan
vagy
csodálkozva
megy haza.

Charles Lamb Barkerről írt monográfiájában részletezi, milyen út és milyen okok vezettek
ehhez a merőben szokatlan, újfajta színházfelfogáshoz. Barkernek elsősorban a színház és
a színházi író megszokott, sablonos céljaival, elvárásaival volt problémája, illetve a
kényelmes és biztonságos közönségi státuszt is szerette volna alapjaiban felforgatni. Az
Arguments for a Theatre című kötetben így írt erről: „Nem kedvelem azokat a darabokat,
amelyekben a drámaíró túlbiztosítja az állításait, a céljait, és ezáltal megkönnyíti a
közönsége dolgát. Ez együtt jár ugyanis egy elég egészségtelen elvárással, hogy a
felvonások közti szünetre mindenkinek tudnia kellene már, miről is van szó. [...] Állandóan
aláásni az elvárásokat: ez az egyetlen módja, hogy az emberek [a közönség] látásmódján
változtassunk.” 386 Barker mind a szórakoztató, mind pedig a tanító, felvilágosító jellegű
színházat elveti mint a színházi tapasztalat végső célját, mert szerinte mindkettő
egyértelmű válaszokat kíván adni, illetve minden ellentmondást igyekszik feloldani.
Barker színháza olyan teret hoz létre, mely ellenáll az aktuális társadalmi nyomásnak és
szükségnek, nem hajlandó kiszolgálni semmilyen megszokott közönségigényt, ehelyett a
társadalmi konvenciók biztonságának felfüggesztésével az aggodalmat, a nyugtalanságot, a

386

„I dislike a play in which the dramatist overstates his intentions, making matters easy for his audience. It
produces this rather unhealthy expectation that we should all know what it’s about by the interval. To
continually undermine the expected is the only way to alter people’s perceptions.” Barkertől idézi Charles
Lamb: 9.
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bizonytalanságot 387 – és az ezekre születő egyéni megoldásokat kívánja feltámasztani a
közönségben.
Barker leginkább az olyan szerzők szentenciózus felfogásával és írásmódjával áll
szemben, mint Edward Bond és Bertold Brecht. Bond (és Brecht) alkotásmódjával
szemben „Barker dramaturgiája [...] a megnyilvánulást, a kinyílást célozza meg – [...]
olyan kifejeződést, amely a [közönség részéről] a dialógus folytatását feltételezi,
ugyanakkor a jelentés folyamatának folytatását is. Bond és Brecht [...] a bezárást, a lezárást
célozza meg a dramaturgiájában, a darab célja, hogy egy előre elhatározott, szilárd elméletés eszmerendszert közvetítsen, így a jelentésalkotás [kreatív] folyamata fel van
tartóztatva.” 388 Barker tehát – ahogyan a Bárka Színház előadása kapcsán Kállai Katalin
találóan megfogalmazza – igyekszik „átírni a színházat, mint közösségi élményt. Úgy is
fogalmazhatnánk, hogy bonyolultabbá teszi. Az ugyanazon élmény közös átélése helyett az
élmények különbözőségéből akar közösségi élményt létre hozni.” 389
Barker ezt a „katasztrófaélményt” úgy hozza létre, hogy karaktereit újra és újra egy
emberi katasztrófa (gyilkosság, öngyilkosság, háború, természeti katasztrófa, baleset stb.)
helyzetében (vagy közvetlenül azután) láttatja és szerepelteti, mert állítása szerint
„[n]ormális körülmények között egy karakter felfedezetlen, rejtett marad. Hogy a
karakterek megnyílását erőltessük, én mindig katasztrofális helyzetbe kényszerítem őket.
(...) Ilyen helyzetekben az emberek szétesnek.” 390 Ezzel a katasztrofális szituációval
minden várakozást és várhatót alááshat, hiszen egy nem normális helyzetben semmi nem
normálisan történik, senki nem normálisan reagál (beleértve karaktert és nézőt egyaránt).
Barker darabjaira alapvetően jellemző a váratlan reakciók, események, személyek lehető
legtermészetesebb felvonultatása, bármi előfordulhat és semmi nem lehetetlen. Darabjai a
felismerhető világ helyett valami izgalmasabbat és félelmetesebbet kínálnak: „a saját
teatralitásukat felvállaló karakterek heves összecsapásait, meglepő ölelkezéseit, lenyűgöző
párbajait,” 391 s mindezt azért, megint Barker szavaival élve, hogy a közönséget a
megszokottól elrugaszkodva valamilyen más reakcióra késztesse. „A katasztrófa színháza
387

V. ö. David Ian Rabey: 13.
„[Barker’s dramaturgy] aims at disclosure – an opening, an expression that assumes a continuation of
dialogue and likewise a continuation of the process of meaning. [Bond and Brecht] aims at closure: the
purpose of the play is to convey a pre-determined set of fixed ideas – and so the process of meaning is
arrested. Charles Lamb: 37.
389
Kállai Katalin http://www.fidelio.hu/szinhaz/magazin/gyozelem_a_barkan.aspx
390
„Under ordinary circumstances a character remains unexplored. But in order to force that exposure on the
characters, I always set them within catastrophic situations. [...] at times like that people are disorderly.”
Barkertől idézi Charles Lamb: 13.
391
„the resonant collisions, surprising embraces and mesmeric duels of characters who advertise their
theatricality” Rabey: 13.
388
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azokat célozza meg, akik a képzelet megcsonkításától szenvednek. Minden mechanikus
művészet, minden ideologikus művészet (a szórakoztató és a tanító jellegű egyaránt)
felerősíti a fájdalmat, de ugyanakkor felkorbácsolja a formátlan vágyakozást a [közös]
morális gondolkodás helyreállítására [...] A dráma igazi célja nem az kell legyen, hogy a
valóságot reprodukálja, kritikus módon vagy máshogyan, [...] hanem a spekuláció, a
gondolkodás – nem arról, mi van, hanem arról, mi lehet, mi elképzelhető.” 392
Az első darab, amit Barker teljes áttörésként a katasztrófaszínház jegyében alkotott,
a mintegy négy és fél órás, poétikus nyelvezetű, politikailag érzékeny témákat feszegető,
mitikus világot teremtő Bite of the Night (1988) volt, melyet nem sokszor kíséreltek meg
színpadra vinni, de azóta is a katasztrófaszínház definícióját és illusztrációját adja (a
Wrestling School honlapján is). Adaptációinak nagy része már ebben a szellemben
született: a Seven Lears (1989), az (Uncle) Vanya (1991), a Minna (1993), és a Gertrude –
The Cry (2002) című is.
Az első alkotási folyamat, amit a szó általunk alkalmazott jelentésében
adaptációnak nevezhetünk Barker életművében, a Royal Court Theatre számára készült
Women Beware Women (1986) volt, Middleton Jakab-kori drámájának átirata. Barker a
klasszikus szerzők klasszikus szövegeinek felhasználásáról a következőket mondta: „Az
egyik művész beavatkozása egy másik területére lehet-e más, mint fosztogatás, támadás,
egy bizonyos kulturális pillanat egyes aspektusainak elkobzása egy másik kulturális
pillanat alkatának, temperamentumának megfelelően?”393 – illetve: ilyenkor a mai szerző
„kiemel a homályból egy mitikus szöveget.” 394 A mitikus szöveg „kiemelése a homályból”
Barker számára a szöveg világosabbá tételét is jelenti, hiszen a mai kor szerzője a mai kor
embereként nagyon is mai kérdésekkel és nézetekkel fogja megtölteni az adott „homályos”
művet. Ezáltal érthetőbbé teszi, és újra bevonja a köztudatba, Barker szavaival élve
„megmenti” azt. „Egy homályos szöveg megmentése persze nem azt jelenti, hogy
bármiféle tudományos kötelességtudatot kell éreznünk a szöveg tartalmát illetően. Nem
lehet másképpen közelíteni ezekhez a hatalmas narratívákhoz, csakis a saját korunkon

392

„The Theatre of Catastrophe addresses itself to those who suffer the maiming of the imagination. All
mechanical art, all ideological art (the entertaining, the informative), intensifies the pain but simultaneously
heightens the unarticulated desire for the restitution of moral speculation, which is the business of theatre.
The real end of drama must be not the reproduction of reality, critical or otherwise, [...] but speculation – not
what is but what might be, what is imaginable.” Barkertől idézi Charles Lamb: 22.
393
„Can an intervention by one artist in the territory of another be anything but raid, an assault, a seizure of
aspects of one cultural moment by the temper of another?” Barker: Arguments: 157.
394
„lifting the mythical text from its obscurity” Barker: Arguments: 175.
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edzett szemünkkel és fülünkkel” 395 – írja Barker, tehát tudatosan felmenti magát és a
közönséget is a klasszikus iránt érzett bármiféle előre kódolt, kötelező tudás ismerete és a
tisztelet lerovása alól.
Az adaptálás ilyen folyamatát ő is, és azóta kritikusai is (például David Ian Rabey
is) „holt költőkkel folytatott társalgásnak” nevezte, 396 s ahogy Rabey fogalmaz, ebben a
darabban választotta először azt az utat, hogy „egy klasszikus szöveg felélesztésével az
ismerős színházi és kulturális tanulságokat ugródeszkául használja” 397 és új kérdéseket tesz
fel általa. Barker maga a társalgást részben konkrét képzeletbeli beszélgetésként értékelte,
részben úgy látta, az adaptáció, mint „egy klasszikus szövegbe fordított szociális és
politikai befektetés [...] csak akkor lehet maivá, ha [...] vakmerő új vallatás, kérdésfeltevés
alapján készül. Akkor talán rápillanthatunk az eredeti szövegre annak eredeti
mezítelenségében, esetlenségében, gyöngén és félelmekkel teli, ahogyan egykor
megszülethetett.” 398 Ebben az utolsó mondatban benne rejlik Barkernek kevéssé feltűnő
alázata, ami (Lynne Bradley dekonstruktív elméletével szemben) bizonyítja, hogy nem
csupán saját darabjainak átható ereje érdekli, és hogy az új darab miként szakad el az
eredetétől. Igazán izgalmasnak épp azt tekinti az újraírás, a „társalgás” folyamatában, hogy
maga az eredet-szöveg is megváltozik, kitárulkozik és új lehetőségeket rejt, ha megszületik
az adaptáció.
A „holt költőkkel folytatott társalgás” kifejezés Barker adaptációival kapcsolatban
egy konkrét elméleti írásból ered, amelyet Barker először „The Redemptive Power of
Desire” (A vágy feltámasztó ereje) címen tett közzé a Times magazinban, 399 majd később
az Arguments for a Theatre oldalain is megjelent „Conversation with a dead poet”
(Társalgás egy holt költővel) címen. 400 A cikk képzeletbeli beszélgetés Barker és
Middleton között, amelynek során mindkét szerző kifejti alkotói álláspontját –
természetesen Barker tollából, melyben Middleton azzal vádolja Barkert (a későbbi
katasztrófaszínház egyik fő „ellenérveként”), hogy felelőtlen optimista módjára
megfosztotta a közönséget a morális kielégülés lehetőségétől. Barker pedig azzal nyugtatja
395

„But to rescue the obscure text is not, of course, to suffer any obligation to adopt a scholarly responsibility
towards its content. One cannot but come to these great narratives with the eye and ear of one’s own time.”
Barker: „Love in the Museum: the modern author and the antique text.” In Arguments: 175.
396
„conversations with dead poets” V. ö. Rabey: 15 illetve Barker: Arguments: 153-158.
397
„Women Beware Women was the first major example of Barker’s so-called ‘conversations with dead
authors,’ his reanimations of classic texts to pursue new enquiries from the springboard of familiar theatrical
and cultural conclusions” Rabey: 15.
398
„social and political investment in classic texts, [when we] might glimpse at the original text for the frail
and naked exposition of feeling, tender and afraid, that it once was.” Barker: Arguments for a Theatre: 157.
399
The Times, 6 February, 1986. (A Women Beware Women bemutatója alkalmából.)
400
Barker: Arguments: 25-27.
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meg Middletont, hogy a mai világban irreális a morális problémákra válaszul mindenki
lemészárlásával pontot tenni az események végére, hiszen óriási feszültség és különbség
van a mai és a Jakab-kori közönség és világkép között.
A dialógust elolvasva fontos konklúziókat vonhatunk le Barker adaptációs
technikájával kapcsolatban: Barker valóban szemben áll Middletonnal, a klasszikus
szerzővel, és valóban bevonja a klasszikus szerzőtársat az adaptációs folyamatba, valóban
társalog vele; nemcsak ebben a képzelt dialógusban, hanem magában az adaptációban is.
Minden változtatása megfontolt lépés egy klasszikus szöveggel (és annak alkotójával,
annak szándékaival) szemben, csak úgy, mint később Csehov vagy Shakespeare esetében.
Middleton részletesen kritizálja Barker változtatásait, majd Barker megmagyarázza a rég
elhunyt klasszikusnak, min és miért változtatott saját korának, saját közönségének, és –
érdekes módon – a darab karaktereinek érdekében.
Middleton darabjának nagy részét érintetlenül hagyta, harmad részét (közte a
végkifejletet is) azonban drasztikusan megváltoztatta. A tragédiát olyan jelenetekkel
egészítette ki, amelyekkel már a katasztrófaszínház váratlanságát és drasztikus elveit
előlegezi meg (például Sordido nyílt színen megerőszakolja Biancát az esküvője előtt).
Middleton darabjának karaktereit és formáját „eltérítette” saját céljaira, hogy zavaróbb,
felkavaróbb, szexualitással és társadalmi fenyegetettséggel terhes darabot hozzon létre, ami
éppen Middleton puritanizmusával párhuzamosan szemlélve lesz igazán provokatív.
Legtöbb adaptációja nagyban különbözik azonban ettől a moderáltabb, eredetszöveghez ragaszkodóbb alkotásmódtól, ez a Women Beware Women esetében abban is
megnyilvánul, hogy minden utaláskor már a cím mellett feltünteti Middleton nevét 401 mint
klasszikus szerzőt a modern mű mellett. (Lessing nevét is feltünteti a Minna című
adaptáció esetében, de sem a Ványa bácsi sem a Lear illetve a Hamlet adaptációinak
címlapján nem szerepel az eredet-szerző.) Middleton darabjának címén sem változtatott,
hiszen itt inkább „csak” modernizálásra törekedett, egy színház és egy rendező (a Royal
Court és Max Stafford-Clark) megrendelésére. Barker öt klasszikus szöveg adaptációját
készítette el, és minden egyes „holt szerzőkkel folytatott beszélgetése” más jellegű volt. A
későbbi adaptációk, és különösen igaz ez a Shakespeare darabjait bevonó művekre (Seven
Lears; Gertrude – The Cry;) hasonló indíttatásból (egy klasszikus szöveg jelenbeli
felhasználása, s a már ismert szöveg kapcsán új kérdések és válaszok keresése), de egészen
más céllal és más módszerrel születtek. Ugyanúgy egyfajta provokatív „társalgás” áll a
401

Pl. saját weboldalán is: Women Beware Women (from Middleton’s classic)
http://www.howardbarker.co.uk/plays3.htm

172

háttérben a holt szerzővel, de mivel ez a holt szerző a „halhatatlan” és kultikus figurává
emelkedett Shakespeare, mind a „társalgás”, mind az abból született adaptáció
vehemensebb, drasztikusabb. Mivel a legismertebb darabokat vonja be (Lear király és
Hamlet) a diskurzusba, a közönséget is sokkal érdekeltebbé és érdeklődőbbé teszi, több
reakciót csal ki belőlük.
A Hét Lear volt az első darab, amit Barker Shakespeare-rel kommunikálva alkotott
meg, 1989-ben. Ezt csak 2002-ben követte a Gertrude. A két darab szövege nem idézi „szó
szerint” Shakespeare-t (ahogyan pl. a Middleton-darab kétharmada a Jakab-kori szöveg
volt), viszont olyan karaktereket és eseményeket idéz meg, amelyek egyértelműen a
Shakespeare-darabokhoz kötődnek. Mindkét darab címszereplője Shakespeare-karakter, és
az őket körülvevő alakok közül számosan Shakespeare kanonikus, klasszikus drámáiban is
megtalálhatók. Gertrude mellett Hamlet és Claudius, illetve a király szelleme, Lear mellett
pedig Goneril, Regan, Cordelia, Gloucester és Kent azok, akiket az átlagos
közönségnek/olvasónak nem kell bemutatni. A karakterhidak azonban nem merítik ki a
kötődési, kapcsolódási pontokat, és ez különösen a Gertrude esetében látványos, mivel itt
az eredet darab és az adaptáció idősíkjai csaknem párhuzamosak, annyi különbséggel,
hogy Barker a gyilkosságot és a temetést is megjeleníti. Barker (aki egyébként legjobb
darabjának tartja a Gertrude-ot) úgy nyilatkozott egy interjúban, hogy a Gertrude
Hamletnek és édesanyjának a történetét írja át, és a Shakespeare által is elmondott történet
„újramesélésének” 402 nevezte a darabot.
A középpontban Gertrude szexualitása és testi gerjedelme, illetve Claudiushoz (és
Hamlethez) fűződő bonyolult testi/lelki kapcsolata áll (a címben a kiegészítő kiáltás [the
cry] szó Gertrude beteljesedett szexuális gyönyörére utal). 403 A herceg mintegy marginális
figurává redukálódik anyja vaskos jelenléte mellett, és a mindent átfűtő szexualitás írja át
elsősorban a shakespeare-i eredetet. „Gertrúd karaktere olyan erőteljes Barker
újragondolásában, hogy az ő erotikával átfűtött lénye lesz a teljes kipusztulás oka. [...]
Bűntudatától megfosztva olyan autonómiával ruházza fel őt, amit teljesen nélkülözött a
Shakespeare darabban.” 404 Barker adaptációjában a shakespeare-i nőalak bűntudattal
402
„[it] is a retelling” V. ö. interjú Vanasay Khamphommalával. In: Mark Brown (szerk.): Howard Barker
Interviews 1980-2010. Intellect, Bristol, 2011: 167.
403
A darabot érte kritika a már-már trágár szókimondás, a színpadi meztelenkedés és a túlfűtött szexualitás
megjelenítése miatt; Barker számára azonban mindezek nem öncélúan jelennek meg a színpadon (bár kétség
kívül némi polgárpukkasztást sejthetünk mögötte), hanem az eredet-mű visszafojtott feszültségének enged
teret, azt magyarázza az új, merőben más értelmezéssel.
404
„The character of Gertrude is a force so potent in Barker’s reinvention that her erotic existence becomes
the very cause of extinction in the play. [...] Barker’s resuscitation of Gertrude, [...] is based on the stripping
of her guilt and giving her a sense of autonomy that she lacks in Shakespeare's play.” Andy W. Smith: „I am
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elfojtott szexualitása robban ki elsöprő módon, ebben az értelmezésben a színfalak mögött
a shakespeare-i Gertrude-nak is csak ez az egy létmódja lehetne meggyőző és érthető az
események motiválására.
Számunkra Barker lényegesebb Shakespeare-rel folytatott „beszélgetése” a Hét
Lear, amelyet a Wrestling School 1989 októberében a Sheffield Crucible Színházban
mutatott be. A Lear király adaptációjának esetében (a Gertrude-dal ellentétben) nem
párhuzamosan zajlanak az adaptáció és az eredet-darab eseményei, hiszen a Hét Lear egy
prequel adaptáció, és tipikus prequelként minden benne zajló esemény (a Lear király
feleségéhez és a Lear lányaihoz hasonlóan) Shakespeare darabja előtt zajlik, a darab
gyakorlatilag magyarázza, előlegezi, motiválja a Lear király történéseit, és kitölti annak
homályos részeit. Lynne Bradley egyébként sok helyen nagyszerű könyvének (és
disszertációjának) Barkerrel is foglalkozó fejezete, ami egyben az általam olvasott
leghosszabb Hét Lear-elemzés, éppen azért nem tud mit kezdeni Barker darabjával, mert a
prequel-természetet mintegy mellékes tényként (!) és nem meghatározó jellegként
említi, 405 noha a darab prequel-természete mindenképpen alapvető fontosságú, és Barker
maga is kifejtette egy interjúban, hogy a Hét Lear a Lear királyhoz készült prequel.406
Ennek ellenére Bradley véleménye szerint Barker darabjának a karakterek nevein kívül
nincsen semmi köze Shakespeare-hez, és így egyetlen motivációként azt látja a darab
születése mögé, hogy Barker provokatív módon dekonstruálni akarta Shakespeare-t. Ezért
azután nem is jut igazi értelmezésre a darab kapcsán, és nem sikerül az öncélú
összevisszaságon túl mást belelátnia a Hét Learbe. Véleményem szerint ennél sokkal
összetettebb és logikusabb a barkeri darabok viszonyulása Shakespeare műveihez. Barker
maga is cáfolja ezt a fajta destruktív megközelítést, hiszen mindkét Shakespeareadaptációja kapcsán kifejtette, hogy nem a Shakespeare személyéből és karaktereiből
kialakult kulturális emblémák és ikonok lebontása volt a célja. „Nem vagyok képromboló”
– mondta egy interjúban, és hozzátette: „Nem ezzel a magatartással fordulok a klasszikus
szövegek felé.” 407 Ha nem prequelként vizsgáljuk Barker darabját, a legtermékenyebb és
leglogikusabb értelmezési útról mondunk le, ezért a következőkben Howard Barker Hét
Learjét mint a Lear király prequel adaptációinak új, a két feminista/nőközpontú elemzéstől
radikálisan eltérő típusát vizsgáljuk meg.
not what I was: Adaptation and Transformation in the Theatre of Howard Barker and The Wrestling School.”
in Gritzner és Rabey: 48.
405
V. ö. Lynne Bradley 2010: 185.
406
V. ö. Brown: 165.
407
„I am not an iconoclast. […] That is not how I behave with a classical text.” Brown: 163.

174

„CSUPA MEGGONDOLATLANSÁG VOLT”: HÉT LEAR, AVAGY A JÓSÁG NYOMÁBAN
Howard Barkert eredetileg hasonló hiányjelek (és elsősorban az anya-figura teljes hiánya)
indították a Lear-adaptáció megírására, mint Bottomley-t vagy a feminista csoportot. Több
helyen (pl. az első kiadáshoz készült bevezetőben, de az Arguments for a Theatre több
cikkében is, illetve interjúkban is) 408 megemlíti, hogy Lear királynéjának hiánya volt a
kiinduló ok a Hét Lear születéséhez. A darabhoz írt rövid előszó (amely egyébként a 2009es Oberon kiadásból hiányzik, de az első, 1990-es kiadásban benne van) szinte kizárólag
ezzel a hiánnyal foglalkozik.
Bevezetés
Shakespeare Lear királya családi tragédia egy jelentős hiányélménnyel.
Az Anyától megtagadják benne a létezés jogát.
Alig idézik, még a düh vagy a szánalom mélységeiben sem.
Ezért aztán kitörlődött az emlékezetből.
Ez a kihalás csakis elnyomásként értelmezhető.
Ezért az Anya igazságtalan gyűlölet tárgya lett.
Ebben a gyűlöletben Lear és lányai is osztoztak.
Ez a gyűlölet, bár igazságtalan, talán mégis szükséges volt. 409

De nemcsak a királyné karaktere, hanem hiányának a szövegre tett hatása is izgatta:
„Shakespeare Lear királyának kivallatását nem egyfajta feminista józanság kitörése
sugallta. [...] Ami arra késztetett, hogy megkérdőjelezzem Lear királynéjának hiányát [...],
inkább írói késztetés volt, hogy úgy tekintsek egy szövegre, mint építészeti struktúrára, [...]
hogy [belássuk,] az építészet éppúgy szól az űrről, mint az anyagról, a hiányról, mint a
matéria valóságáról.” 410 Tehát a szövegből hiányzó rész is éppúgy lehet konstruktív, mint
az azt felépítő, jelenvaló részek, és Barker szintén egy ilyen markáns hiányt kíván a saját
szövegében megjeleníteni.
408

V. ö. „Seven Lears is an interrogation of King Lear. Seven Lears comes out of the question why there is
no queen.” Brown: 167.
409
„Shakespeare’s King Lear is a family tragedy with a significant absence.
The Mother is denied existence in King Lear.
She is barely quoted even in the depths of rage or pity.
She was therefore expunged from memory.
This extinction can only be interpreted as repression.
She was therefore the subject of an unjust hatred.
This hatred was shared by Lear and all his daughters.
This hatred, while unjust, may have been necessary.”
Howard Barker: Introduction to Seven Lears. In: Seven Lears: The Pursuit of the Good. Seven Lears / Golgo.
London: John Calder; New York: Riverrun Press, 1990.
410
What made me question the absence of Lear’s wife from Shakespeare’s tragedy was a writer’s feeling for
the architecture of a text, [...] architecture is about emptiness as well as substance, void as well as
materiality.” Barker: Arguments: 154.
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Susann Bennett és Lynne Bradley is Barker ellen hozza fel, hogy bár azt ígéri, a
királyné alakja köré építi fel a darabot, mégsem ezt teszi, hiszen a darab központi, fő alakja
Lear maga, és a darab Learre fókuszál annak különböző életszakaszaiban, mellette pedig
eltörpül a királyné jelentősége, „marginális és felfedezetlen marad.” 411 Bradley azonban
olyasmit kér számon Barkertől, amiről a szerző sehol nem nyilatkozott a darab megírása
előtt. Barkernek nem az volt a célja, hogy kizárólag vagy elsősorban Lear feleségéről írjon
darabot, hanem hogy megjelenjen, testet és karaktert öltsön az az asszony, aki mellett,
akihez viszonyítva Lear új fényben tűnhet fel, akivel együtt értelmezve maga is új értelmet
nyerhet. És a királyné (Clarissa) alakja ezt a darabban következetesen lehetővé is teszi.
Nem a királynéról, hanem a királyról és családjáról, környezetéről írt Barker: „A Lear
király a családról szól, és bármennyire is gazdasági szerződés az eredete, a család érzelmi
állatkert is, furcsa és agonizáló látogatásokkal, elfullasztott étvággyal, rácsos ketrecekkel,
tétlen akarattal, tettetett vaksággal, és szervezett elnyomással. [...] egészségtelen
kíváncsiság hajtott, hogy a modern kor talán legnagyobb tragikus alakját, Leart
megvizsgáljam az elfojtás állapotában, ami az anya meggyilkolásába torkollik, mely
tettben az egész család részt vesz.” 412 Szintén lényeges pontja a Bevezetésnek, hogy
Barker nem csupán a Lear-történettel foglalkozik, hanem konkrétan Shakespeare darabja
ihleti, Shakespeare Lear királya a referencia, a konkrét szerző konkrét szövege és az abban
realizálódó hiány indítja az alkotásra, s ez a gesztus, illetve a mottóként választott
Shakespeare-sor mindenképpen tudatosan a kultszerző kultdarabjára utal, azzal köti össze
saját művét, azzal kommunikál.
A Hét Lear megírásának motivációi tehát igen összetettek, de a jelek szerint nem
lehet Barker hozzáállásából, illetve a darab szövegéből azt a konklúziót levonni, amelyre
Lynne Bradley jutott hosszas elemzési kísérletek után, miszerint „bár Barker megidézi
Shakespeare eredetijét a címmel és a karakterek nevével, az együttműködés végül is
elfogyatkozik Barker mindent felölelő pusztításában, amellyel Shakespeare narratíváját,
helyzeteit és karaktereit átírja. Annyira felemészti Shakespeare-t, hogy a végén semmi

411
„a false promise to reinstate the missing mother” Lynne Bradley 2010: 125 és „peripheral to Lear and
largely unexplored” Lynne Bradley 2008: 247. És vesd össze még: Bennett, Susan: Performing Nostalgia,
Shifting Shakespeare and The Contemporary Past. Routledge, London; New York, 1996: 50.
412
„King Lear is about family, and family, whatever its origins as an economic contract or its prophylactic
qualities as a counter to social decline, is also an emotional zoo of peculiar and agonized calls, suffocated
appetite, barred cages, will without action, contrived blindness, and organized repression. [...] I was
compelled by an unhealthy curiosity to examine the character of Lear – perhaps the greatest tragic figure of
the modern world – in the light of a repression, the murder of a mother in which an entire family
participated.” Howard Barker: Arguments: 154.
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Shakespeare nem marad.” 413 Ez a kijelentés már a cím, az alcím és a mottó gondos
átgondolása során cáfolatot kap.
A Hét Lear cím Lear hét életszakaszára utal: hét jelenetből (Első Leartől a Hetedik
Learig) és egy „szünetből” áll (ebben a jelenetben Lear nem szerepel). Barker minden
jelenetben Lear egyik életkorát, életfázisát mutatja be, és a cím ilyen megfogalmazása arra
utalhat, hogy Lear minden életszakaszban más. Alan Thomas értelmezése 414 szerint
további Shakespeare-utalás lehet, hogy a darab címe és szerkezete párhuzamba állítható az
Ahogy tetszik Jacques-monológjával az emberélet hét szakaszáról. Leart gyermekkorában
látjuk először, majd tanulóéveiben, aztán ifjú királyként, érett férfikorában, hanyatlása
különböző fázisaiban és végül öregkorában, de mindvégig megelőzve a Shakespearedarabban ábrázoltakat. A hét szakasz magában foglalja a tanulás, a szerelem, a házasság, a
hatalom, a háború, az apaság és az önértékelés problémáit, alapkérdéseit.
Barker alcímet is adott a darabnak: The Pursuit of the Good, melynek értelmezése
igen sokféle lehet, s a magyar fordítása már állásfoglalás is egyik vagy másik
alapértelmezés mellett; (én magam, éppen a kétértelműség fenntartása miatt „a jóság
nyomában”-nak fordítottam). A pursuit szó egyrészt jelent üldözést, üldöztetést, másrészt
keresést, kutatást is. A the good kifejezés szintén nem triviális, hiszen jelentheti azt, hogy
„a jók” (emberek), illetve „a jó(ság),” a jó mint döntés, mint a legjobb, mint közjó, stb. Így
szélsőséges fordításban az alcím jelentheti „a jók üldözésé”-t, illetve a „jóra törekvés”-t –
és a Hét Lear mindkét értelmezéshez bőséges alapot biztosít. Egyrészt a darabban
valamennyi „jó” karakter, aki valamilyen pozitív célt szolgál, valamilyen tudatos változást,
változtatást szorgalmaz rosszból jobb felé (Clarissa, Kent, Horbling, Prudentia – és ennek
„folytatásaként” majd az eredet darabban Cordelia) üldöztetést szenved. Prudentiát
Clarissa végezteti ki, Clarissát Lear, Horblingból Bolond lesz, stb. Másrészt Leart a
kezdetektől állandóan a jóra törekvés, a jó választása, a jó döntés meghozása, a jó
uralkodóvá válás nyomasztja, illetve állandóan szembesít és szembesítik a jó és rossz
döntések következményeivel, legerőteljesebben a Rabok kórusának állandó jelenléte
következtében. Rögtön az Első Lear jelenetben Lear felteszi a kérdést, mi lenne, ha
mindenki jó lenne („Ha az emberek jók lennének, szükségtelenné válna a büntetés, a
kormány dolga tehát az, hogy...”), illetve ugyanebben a jelenetben Lear megpróbálja
413

„Although Barker evokes Shakespeare’s original with the title and character names of his play, this
collaboration is subsequently eclipsed by Barker’s all-encompassing destruction of Shakespeare’s narrative,
setting, and characters. He deconstructs Shakespeare until there is no Shakespeare left.” Lynne Bradley 2010:
182.
414
V. ö. Thomas: 433-443.
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definiálni a jót („A jó meghatározása, és elkövetésének bátorítása épp ezért, bizonyára?)415
– de küzd a szavakkal, nem jut eredményre. A Harmadik Lear jelenetben szinte
rögeszmésen ismételgeti (vesztett háború és lázongó, haldokló katonák közt), hogy jó akar
lenni („Jó akarok lenni! Kelj föl! Én jó akarok lenni!”) 416 – és ez a küzdelem önmagával és
Clarissával (aki a nevéhez híven a tisztánlátást és józanságot testesíti meg Lear
kiszámíthatatlanságával szemben) a jó eléréséért, a jóvá válásért az egész darabon
végighúzódik, tehát az alcímben mintegy összesűrítve megtalálható a Hét Lear
alapkérdése, a jóság mibenlétéről és annak megvalósulási lehetőségeiről.
A másik alapvető tényezőt a Hét Learben a mottónak választott sor tárja fel, amit
Barker Shakespeare Lear királyából választott, és amelyet Goneril, Lear király aláírással
közöl:
„Legjobb, legépebb életkora is csupa meggondolatlanság volt.”
Goneril, Lear király 417

Barker tehát egyrészt egyértelműen köti szövegét a Shakespeare-műhöz, másrészt
már itt jelzi, hogy a darabban a „legjobb, legépebb” korában láthatjuk Leart, tehát
előzményekről lesz szó, prequelt láthatunk, olvashatunk. Mottóját abból a rövid
párbeszédből idézi, amely a nővérek közt zajlik, és amely Lear kolerikus, hirtelen
természetét taglalja.
Goneril:
Láthatod, agg kora tele változékonysággal; e felől nem csekély tapasztalást tehettünk épen
most. Nővérünket mindig legjobban szerette, s mily nyomorú ok miatt taszította most el
magától. Ez mégis igen feltűnő.
Regan:
Korának gyöngesége. Egyébiránt ő magát is örökké csak fölületesen ismerte.
Goneril:
Legjobb, legépebb életkora is csupa meggondolatlanság volt. Mindig készen lehetünk rá,
hogy éreztetni fogja velünk, nem csak egy rég megrögzött életszokás gyarlóságait, hanem
ezen fölül mind azon korlátlan szeszélyeket, mik a gyenge s mogorva vénséggel együtt
járnak.
Regan:
Megérjük, hogy több ily váratlan kitörései lesznek, mint most Kent száműzése volt.418
415

„If people were good, punishment would be unnecessary, therefore...” és „The definition of, and the
subsequent encouragement, of goodness, surely?” Howard Barker “Seven Lears” In: Plays Five. Oberon
Books, London, 2009: 100.
Az idézetek erre a kiadásra támaszkodnak, és mivel eddig nem készült magyar fordítás, itt is saját
fordításomban idézek minden részletet a drámából.
416
„I want to be good! Get up! I want to be good!” Seven Lears: 126.
417
„The best and soundest of his time hath been but rash.” King Lear I. 1. 296. Vörösmarty Mihály fordítása.
418
Goneril: You see how full of changes his age is; the observation we have made of it hath not been little: he
always loved our sister most; and with what poor judgment he hath now cast her off appears too grossly.
Regan: ’Tis the infirmity of his age: yet he hath ever but slenderly known himself.
Goneril: The best and soundest of his time hath been but rash; then must we look to receive from his age, not
alone the imperfections of long-engrafted condition, but therewithal the unruly waywardness that infirm and
choleric years bring with them.
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Barker ezekben a sorokban látja a shakespeare-i tragédia kulcsát, és saját darabjához is az
innen vett idézettel juttat közelebb. Az egész Barker-darab folyamán szinte lehetetlen Leart
jellemezni. Ám Shakespeare sorai közelebb visznek a lehetetlennek tűnő alak
megfejtéséhez. A fenti idézet azon kevés részlet közé tartozik az eredet-darabban, amelyek
Lear király jellemét hosszabban taglalják, és kulcsfontosságú itt, hogy nem is csak az öreg
Learre, hanem a múltbeli jellemére is tesznek megjegyzéseket, és ezen a ponton még
kételkedni sincs okunk Goneril és Regan szavaiban. Barker ezeket a jelzőket és
jellemzőket ragadja ki (változékonyság, „fölületesség”, meggondolatlanság, gyarlóság,
szeszély), 419 és ezek mentén alkotja meg a maga valóban próteuszi alaknak bizonyuló
Learjét. Az egyetlen, amiben Barker Learje következetesnek bizonyul, a következetlenség,
a meggondolatlanság, a teljes szabálynélküliség. Lear azt tesz és mond, ami éppen eszébe
jut, semmilyen kötelék vagy korlát nem szab határt a cselekedeteinek, s ez a szabadság és
(környezete számára súlyos következményekkel járó) következetlenség lesz Lear egyetlen
biztos karakterjegye. A darab folyamán idegesítően váratlan és érthetetlen tettek sorát
hajtja végre: Horblingot, a megbízható udvari tanácsost Bolonddá nevezi ki, a nyomorult
és perverz koldust Gloucester urává. Később a legnagyobb természetességgel egy hordó
ginbe dobja a csecsemő Cordeliát – hogy csak a legszembetűnőbbeket említsük. Barker
ezzel a meggondolatlansággal, ezzel a mindenek fölötti következetlenséggel köti a saját
Learjét a shakespeare-i Learhez, és ezáltal a megidézett meggondolatlanságot és
következetlenséget akarja hangsúlyozni a darabjába „befogadott” shakespeare-i Lear
alakjában is. És a szokatlan kötelék működik, mert ilyen olvasatban az események paradox
módon logikus fordulata lehet/lesz majd a Lear király nyitójelenete, melyben Lear a
mindenkit váratlanul érő ország-felosztást és szeretet-próbát végrehajtja és végrehajtatja
környezetével is. Ugyanilyen logikus következmény lesz későbbi kicsapongása, őrjöngése
és dühe is, a megőrülés és a zárójelenetek is, egészen átírva a szenvedő, jó király alakját, és
vele együtt természetesen a körülötte élő lányalakokat és udvari embereket is.
Barker Learjét, mint már említettük, Shakespeare drámájából ismert alakok is
körülveszik (Kent, Gloucester és a három lány is felbukkan), de a szereplők listáján
számos olyan kulcsfigura is van, akik (értelemszerűen) csak a Lear király előtti időszakban
jelenhetnek meg. Ilyen a kulcsfontosságú anya-figura, akiből Barker kettőt is biztosít,

Regan: Such unconstant starts are we like to have from him as this of Kent’s banishment.”
Shakespeare: Lear király. I. 1. 290-300. Kiemelés tőlem, F. A.
419
Infirmity, rash, unruly waywardness, unconstant az angolban.
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Prudentia (Lear idősödő szeretője) és Clarissa (Prudentia lánya, Lear felesége)
személyében, illetve a Lear hibáit tükörként felmutató Horbling (akit királyi tanácsadóból
Lear Bolonddá léptet elő), valamint a Püspök, Lear nevelője. Mivel a darab jól kidolgozott
és következetes prequel, mindazok a főszereplők, akik új karakterek voltak Barker
darabjában, annak rendje és módja szerint eltűnnek (többnyire meghalnak), mire az eredetdarab elkezdődne. Lear testvérei (Lud és Arthur) gyermekként öngyilkosok lesznek;
Prudentia, Clarissa, a Püspök és a Bebörtönzöttek kórusa kivégzés áldozatai lesznek. Két
karakter átlényegül, Horbling lesz a kritikus Bolond, aki ambivalens módon kötődik
Learhez, a perverz koldus pedig Gloucester, aki bordélyházak lelkes látogatójaként nem
meglepő módon lehet majd egy fattyú apja is (de ennél jobban Barker nem megy bele a
Gloucester-szál boncolgatásába). Szerepéből nem esik ki, és nem változik a király és a
három hercegnő alakja, az átmenet tehát biztosított a Lynne Bradley által karakterhidaknak
nevezett szereplők által is.
A változás azonban, ami a prequel következményeként a Lear királyt érinti,
korántsem csak Lear megváltozott karakterrajzában mérhető. Akárcsak a másik két prequel
esetében, itt is megfigyelhető a törekvés, hogy ne csupán Lear, hanem az eredetből hiányzó
királyné léte és eltűnése, illetve a lányok és tetteik is motivációt kapjanak, karakterük
magyarázatot, árnyaltabb értelmezést nyerjen, illetve a Shakespeare-nél többször
emlegetett következetlenségek és hiányok (az ország felosztása, Cordelia és Lear
különleges kapcsolata, a háború Franciaországgal, a királyné enigmája, a Leart körülvevők
ambivalens viszonyulása a királyhoz, a Bolond eltűnése stb.) magyarázatot kapjanak.
Ezekre a pontokra is megoldási lehetőségeket ajánl a Hét Lear (sokkal indirektebb és
rafináltabb módon, mint elődei), illetve Barker katasztrófaszínházas alkotási technikája.
A Hét Lear minden előző prequeltől különbözik abban, hogy bár szerepelnek a
darabban kiforrott és központi fontosságú női karakterek, de nem kerülnek a középpontba,
hiszen ott továbbra is Lear karaktere áll, az ő személyes fejlődése (vagy épp annak hiánya)
a legfontosabb, ő a „legfőbb” szereplő. A körülötte lévők mind abból a szempontból
lesznek igazán lényegesek, hogy milyen hatással vannak Learre, illetve Lear személyisége
hogyan bontakozik ki a környezetükben.
A legizgalmasabb szereplők kétségkívül a titokzatos anya-figurák, akik a többi
prequel ihletői is voltak elsősorban. Barker nem egyszerűen megalkot egy feleség-anya
figurát Lear mellé, hanem egy csavarral rögtön két asszonyt (anyát és lányát) helyez a
történetbe, egyikük anya és szerető szerepet (Prudentia), míg a másik anya és feleség
(Clarissa) szerepet tölt be Lear mellett. Prudentia a testi szerelem, az erotika, a szenvedély
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megtestesítője, akitől Lear a házassága alatt sem tud elszakadni, és akit végül saját lánya
(személyes féltékenységtől és államérdekektől is motiváltan) kivégeztet. Clarissa jóval
kidolgozottabb, összetettebb személyiséget kap. Ahogyan a neve is jelzi, a tisztaság és
tisztánlátás lesz az egyik fő tulajdonsága, illetve ezzel együtt abszolút szókimondás
jellemzi:
„Azt hiszem, azt várod el, hogy csodáljalak. Hát, csodállak is sok mindenben, de ha csak
azért mondanék szépeket, hogy kielégítsem az igényeidet, az nem is lenne dicséret. Nem is
lennénk akkor barátok, igaz? [...] Így aztán én mindig – tőlem telhetően – csak az igazat
fogom mondani. [...] Én kimondom, ami eszembe jut.” 420

Egyrészt jellemével mintegy kiegészíti Leart (az összeszedett, józan, és mindenekfelett
őszinte és szókimondó asszony mindenben Lear ellenpontja, ez vonzalmuk alapja is, és ez
kapcsolatuk felőrlője is), másrészt nem csupán házastársi-anyai minőségében, hanem
politikusként is nagy formátumú, tehetséges vezetőként döntései szintén Learrel szemben
állnak, az állam-/közérdek csap össze az egyéni szeszélyekkel és meggyőződéssel kettejük
alakjában.
Különösen szembetűnő ez az ellentét a Harmadik Lear jelenetben, ahol Lear hosszú
háborús hadjáratban, nyomorult vereség után, menekülés közben, szétesve és zavartan
látható, Clarissa pedig a felmentő sereg élén, Gonerillel várandósan szedi össze Leart és
seregét, beszédével férfiakat megszégyenítő módon lelket önt a seregbe és hazavezeti őket.
Clarissa Lear hibáit látja és láttatja, ahogy precízen meg is fogalmazza:
„Ahhoz, hogy ez boldog királyság legyen, tanulmányoznod kell, mi a jó, ami igazán nem
nehéz, és tenned is kell azt. Majd én segítek benne. Kritizálni foglak, és megmondom, mikor
vagy gyerekes vagy makacs, és meg kell próbálnod kijavítani az egyébként – szerintem –
nagyszerű karaktered hibáit. Például sokszor vagy szórakoztató, ami bizonyosan a jóság jele.
(Lear nem néz a szemébe.)” 421

Lear pedig, Clarissa rövid, őszinte és hatásos hadvezéri beszéde után a saját képességeit
megkérdőjelezve megfogalmazza a nyilvánvaló ellentétet Clarissa és önmaga között:
„Milyen jól beszél! Én meg milyen hamis dolgokat mondtam nekik. Milyen jól áll előttük!
Én meg csupa hamis gesztus és tettetés voltam. Barátaim, mondtam, drágáim, testvéreim,
meg ilyen baromságokat, ő meg, nem, valóban példaértékű. Én meg jobb, ha öngyilkos
leszek. [...] Neki kéne uralkodnia helyettem. [...] Átlát rajtam.” 422
420

„I think you want me to admire you. In many ways I do but it would be no compliment if I praised things
merely to please you. That would not be friendship, would it? [...] So I will say, as best as I can, only the
truth. [...] I say whatever comes to my head.” Seven Lears: 113.
421
I think if this is to be a happy kingdom you must study good, which is not difficult, and do it. I will help
you. I will criticise you, and I will say when you are childish or petulant, and you must overcome the flaws of
what is otherwise, I am sure, a decent character. You are often amusing, which is surely a sign of goodness.
(Lear does not meet her eyes.) Seven Lears: 122.
422
„How well she speaks! And I said such dishonest things! How well she stands! And I was all gesture and
false movements. My friends, I said, my darlings, my brothers, and such bollockry, no, she is exemplary, she
is, and I should commit suicide. [...] she sees through me.” Seven Lears: 123.
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Nem meglepő, hogy Lear számára Clarissa személye egyszerre terhes és szükséges,
illetve az sem váratlan fordulat, hogy a Lear király egyetlen információja a királynéról (az,
hogy halott) itt sem csendes öregkori elmúlásként jelenik meg. Míg Bottomley és a
feminista csoport (Lear által előidézett) fizikai, testi okokat, betegséget olvas a királyné
halála mögé, addig Barker Learje nemes egyszerűséggel megszabadul nagyon is
egészséges feleségétől, és bár a szövegben és a színpadon ez nem látványosan, direkt
módon, hanem jelzés szinten történik (elsötétülnek a fények Clarissán, és eltűnik a színről),
mégis egyértelmű, hogy Lear kivégezteti a számára elviselhetetlen tükröt tartó asszonyt.
„Az én változatomban – mondja Barker – [Clarissát] azért ölik meg, mert erkölcsileg
tiszta.” 423 Clarissa tehát nagyon is erőteljes, markáns asszonyalak lesz Lear mellett, és
jelenléte egyértelműen élesíti Lear jellemének gyengeségeit, hiányosságait. A Lear
királyban hiányzó nőalak itt nem a főszereplő lesz, nem az ő szempontja lesz az egyetlen,
hanem egyszerűen jelen van Lear mellett, kiegészítve és folyamatosan alternatív utakat
mutatva számára, amiket Lear sorra visszautasít. A prequel természetéből adódik, hogy a
szöveg végül mindenképpen az eredet-darab, a Lear király alá dolgozik, és így vagy úgy,
de a királynénak és minden Learrel egy szinten álló nőalaknak „ki kell halnia.” Barker
valóban (ahogyan korábban már idéztük) elnyomottként tudja ábrázolni a királynét Lear
mellett, hiszen minden asszonyi hatalma és határozottsága ellenére Clarissa (éppen úgy,
mint a többi szereplő Horblingtól és a Püspöktől az utolsó pásztorig és katonáig) Lear
szeszélyeinek és korlátlan, következetlen hatalmának kiszolgáltatva létezik.
Barker a Lear királyban erőre kapó lányok alakját egyértelműen kevésbé alaposan
bontja ki, de Learhez és egymáshoz fűződő viszonyuk alakulása a prequelben
kulcsfontosságú „alapozást” ad a Shakespeare-darabhoz. Goneril és Regan nagyon
hasonlóképpen jelennek meg Barkernél, szinte mindig együtt, és mint egy kórus, egyszerre
beszélnek, egyszerre alkotják meg mondanivalójukat, ugyanazt látják és láttatják, mintha
Barker direkt (vissza)élne a ténnyel, hogy a két idősebb lány szinte minden esetben a
kritikákban és értelmezésekben is együtt szerepel, összekötve a kikerülhetetlen és
kötőszóval. A két „gonosz” nővér azonban itt nem gonosz, hanem nagyon is gyermeki és
ártatlan, és leginkább Learhez való kötődésük és feltétlen szeretetük, illetve érte való
vágyakozásuk nyilvánul meg a megszólalásaikban is.
Goneril erőteljesebb megformálása a születési sorrendben betöltött első helyének
köszönhető. Mindhárom lány érkezéséről (Clarissa terhességeiről) sorban értesülünk

423

„[I]n my version she is killed because she is morally pure.” Brown: 167.
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(Learrel együtt), mindhárom esetben a várandós királyné alakját is látjuk, de a születés
csak Goneril esetében jelenik meg a színpadon, az idősíkok játékát alkalmazva a felnőtt
Goneril kommentárjával párhuzamosan.
Goneril: Vonakodtam. Nem, ez enyhe kifejezés. Ellenálltam. Nem, még ez sem elég.
BEÉKELTEM A SARKAM A HASÁBA, ÉS BERAGADTAM! (...) Éreztem, hogy a kinti
világ – rossz.

Kommentárja a világ rosszaságáról és vonakodása, hogy erre a korrupt és szennyes világra
jöjjön, egyértelműen ártatlan, tiszta és romlatlan személyként mutatja be őt (és
természetesen a később jövő Regant is), és ez az ártatlanság és gyermeki tisztaság mindkét
idősebb nővér jellemzője marad a darab során, szöges ellentétben a megszokott
„természetből kivetkezett banyák” illetve megátalkodott gonosztevők shakespeare-i
értelmezésével. Megszületésének pillanatát is kommentálja Goneril, és kommentárja két
aspektusból is lényeges:
Kapaszkodtam, és akkor meghallottam apám hangját, és azt gondoltam, milyen kedves
hangja van... [később, az ágy körül kialakuló orvosi/családi csatározások közepette:]
Csatározás a születés pillanatában! Csak vadnak születhettem, semmi másnak! És mégis...
hallottam, ahogy apa... szenved...” 424

Először is, meglepő módon (és szemben a legtöbb Goneril-értelmezéssel) elhatározása,
hogy mégis hajlandó legyen a világra jönni, Lear iránti veleszületett szeretetéből és
vágyódásából fakad – de ezt a vágyódást és szeretetet Lear ugyanolyan következetlenül és
megmagyarázhatatlan

indokoktól

vezérelve

visszautasítja,

ami

aztán

a

darab

előrehaladtával a lányokban gyűlöletet szül. Másodszor pedig Goneril előre jelzi, hogy vad
lesz, ami megint a shakespeare-i alak jellemzője, nem pedig a barkeri Gonerilé. Előrejelzés
Regannal kapcsolatban is elhangzik, mégpedig a kivégzés előtt álló Püspök szájából, aki
végső menekülési útvonalként túszul ejti Regant, hogy Kent ne tudja végrehajtani rajta a
halálos ítéletet. Az utolsó pillanatban azonban elengedi a kislányt, és döntését egy
prófécia-jellegű indoklással kíséri:
Püspök: Mily nagyszerűek is a gonosztevők gesztusai... Nem a gyerekek iránti szeretetből
cselekedtem ezt, hiszen ők semmit nem érnek, hanem mert azt gondolom, egy napon ez a
lány üldözni fog majd téged. 425

424

„I was reluctant. No, that’s an understatement. I was recalcitrant. Even that won’t do. I FIXED MY
HEELS IN HER BELLY AND STUCK! [...] I sensed – out there – was vile. [...] I clung – and yet – hearing
my father, thought – how kind his voice is... [...] A FIGHT AT PARTURITION! HOW COULD I HAVE
BEEN ANYTHING BUT SAVAGE? And yet... I heard my father... suffer...” Seven Lears: 129-130.
425
„How magnificent the gestures of the bad... I did that, not out of love of infants, who are nothing, but
because one day I think she will hunt you...” Seven Lears: 144.
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Ez a jövőre vonatkozó kijelentés egyértelműen a Lear királyhoz csatlakozik, és utal a
Regan és Kent között feszülő ellentétre, a kaloda-jelenetre és Lear és követőinek
üldöztetésére általában.
Az idősebb lányok vaddá/üldözővé válásán kívül a Hét Lear dekódolja még a
Cordelia személye körüli enigmák egy részét is: egyrészt speciális helyzetét a királyi
családban (Lear kedvence, mássága a nővéreitől), másrészt szókimondóbb, őszintébb
természetéhez is kulcsot ad. Az általános értelmezéssel szemben (hogy Cordelia Lear igaz
gyermeke, ellentétben a két természetellenesen viselkedő lánnyal) Barker darabjában
Cordelia nem Lear vér szerinti gyermeke, hanem Clarissa és Kent (Lear által erőltetett)
kapcsolatából születő törvénytelen utód. Ez a fordulat persze mélységes iróniával,
szarkazmussal tölti meg az egyetlen sort, amelyet Shakespeare Lear feleségéről mondat (a
már idézett „válópert kezdenék / anyád sírjával, mert hűtlent födöz”), és ami annyi
spekulációt indított el a hiányzó királynéról és halálának okairól, hiszen Barker „után” itt
az olvasó/néző számára egyértelmű, hogy valóban hűtlent „födöz” az a bizonyos sír, csak
éppen nem Regan, hanem Cordelia kellene, hogy a mondat címzettje legyen.
Lear mégis jobban kötődik hozzá, mint idősebb gyerekeihez (akik a darabban végig
verbálisan is kifejezik Lear iránti odaadásukat és vágyódásukat). Groteszk módon ugyanis
Cordelia mégis Learnek köszönheti az életét: születésekor Lear első felindulásában egy
hordó ginbe akarta fojtani, de amikor hirtelen meggondolja magát és kirántja az ázott
pólyást a hordóból, az még mindig életben van – és Lear csókjaival borítja és lányaként
fogadja el. A lány megnyilvánulásaiból egyértelmű: ő nem tudja, hogy Kent az apja, Leart
tartja és fogadja el annak, minden különbözőségük és konfliktusuk ellenére. Amikor eljön
a pillanat, hogy Lear meg akar szabadulni Clarissától, nyilvánvalóvá válik Cordelia
Clarissához való hasonlósága is:
Lear: Ó, KI FOG ENGEM KIJAVÍTANI, MIKOR A FELESÉGEM NEM LESZ MÁR
VELEM?
Cordelia: Majd én. (Regan és Goneril mély felismeréssel néznek egymásra.) 426

És Cordelia átveszi (és a Lear királyban is „megtartja”) Clarissától azt a Lear számára mármár idegesítő szókimondást és tisztánlátást, amely az egész darabon keresztül
megnyilvánul, és amely a meggondolatlan, hirtelen és következetlen Lear és a meggondolt,
őszinte és józan Clarissa közötti feszültség fő forrása. Így Cordelia mássága,
különlegessége, a szeretet-próbán tanúsított viselkedése és a nővérei és közte fennálló
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„Lear: OH, WHO WILL CORRECT ME WHEN MY WIFE IS GONE? Cordelia: I will... (Regan and
Goneril look at each other with profound realisation.)” Seven Lears: 165.
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feszült viszony is előkészítve áll a prequelben, s a Lear király számára ebben is provokatív
és újszerű hátteret biztosít.
Barker színházelméleti fejlődésében, változásában a Hét Lear fontos mérföldkövet
jelent, mert azon túl, hogy korábbi szövegeire is jellemző jegyeket itt is felvonultat, olyan
új területeket, módszereket is bevon már ekkor, amelyek majd csak a későbbi darabokra
lesznek igazán kiforrottak, igazán karakterisztikusan barkeri jegyek. Korábbi darabjaiban
is az epizodikus szerkezet, a nyelvi kihagyások, befejezetlen, csonka mondatok,
szójátékok, a szatirikusba hajló történetvezetés és párbeszédek mind jellegzetesek, a Hét
Learben azonban ezek mesteri fokon jelennek meg. A hét epizód Lear életéből csak laza
kapcsolatban áll egymással. A kronológia, az emberéletben általában logikusan következő
események ismerete az egyetlen, ami mégis határozottan lineáris jelleget ad a darabnak: a
kisgyermek, az ifjú (tanuló, örökös), a férfi (a király, a szerető, a férj, az apa) és az
öregember logikus sorban követik egymást, hogy majd „beállhasson” nyolcadik Learnek
Shakespeare-é a sorba, ami a leépülést, az öndefinícióra való utolsó lehetőséget és a halált
hozza.
A nyelv mint elégtelen eszköz az önkifejezésre, a világ és az ember(i)
megfogalmazására szinte minden Barker-darabban megjelenik már a Hét Lear előtt, de a
Lear király mellett („előtt,” prequelként) szembesülve a „nyelvkérdés” még erőteljesebb
motívummá válik, hiszen már a Lear király egyik alapvető problémája is a nyelv és a
beszéd, a kifejezés lehetetlensége, csődje. Nem csak a nővérek hízelgése/őszintesége és
megszólalásaik következménye, de Lear fokozatosan megbomló elméje és a nyelv logikus
struktúrából esetleges tényezővé bomlása is végigsöpör az egész darabon, „folytatva” a
Barker által is éreztetett nyelvi leblokkolást, ami újra és újra megzavarja, lehetetleníti
nemcsak a szereplők kommunikációját, de önelemzését, önértékelését, egyszerű
fogalomalkotását is.
A beszédnek, a nyelvnek háromféle válsága figyelhető meg a Hét Learben,
ahogyan a Lear királyban is ez a három alapvető nyelvi bomlás található meg. Az első a
kommunikáció, az egymás megértésének hiánya, a félreértés, az egymás mellett elbeszélés,
ami katasztrofális helyzetet szül. Barker (is) rögtön ezzel nyitja meg a darabját; a három
herceg (Lear a legifjabb) játék közben szembesül azzal, hogy a börtönökben nyomorult
körülmények közt senyvednek emberek (a bebörtönzöttek kórusa Leart végigkíséri a
darabon). Egymással és a rabokkal beszélnek, de teljesen logikátlanul kapcsolódó
gondolatmeneteket fejtenek ki, reakcióik nem a másik megszólalásaira adott válaszok,
hanem esetleges, hangulati megnyilvánulások. A két nagyobbik fiú minduntalan és
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váratlanul eltereli a témát, és egymást sem érzékelve különböző játékokra hívja Leart is,
aki ez meg sem hallja, a világ és az ember jóságáról és a büntetésről filozofálgat, teljesen
eredménytelenül (mondatai konklúzió nélkül félbemaradnak). A helyzet ebben a parttalan
és logikátlan párbeszéd-folyamban addig a sokkoló és váratlan pillanatig sodródik, amikor
a két idősebb fiú leugrik egy szakadékba. Öngyilkosságuk mintegy reakció a
tehetetlenségre, amit Lear szavakkal próbálgat megfogalmazni, illetve visszautasítása a
későbbi döntéshozói (büntető) pozíciónak, ami születési előjoguknál fogva járna
valamelyiküknek. A kommunikáció zátonyra futása hasonlóan történik a Lear király első
jelenetében is: sem az elvárások, sem a helyzetre adott reakciók nem egy közös rendszer
szerint alakulnak, nem logikusan folynak az események, és (ahogyan ennek Goneril és
Regan párbeszéde a jelenet után hangot is ad) a kitagadás aktusa épp olyan váratlan és
fatális, mint a fiúk öngyilkossága a Hét Learben.
A második fajta nyelvi diszfunkció a kifejezés képtelensége, a megfogalmazás
elbukása, belezavarodás, ami a Lear királyban először Cordelia beszédében, majd később
Lear beszédmódján figyelhető meg. Barkernél a mondatok váratlan megtörésében, hirtelen
elharapásában, lenyelésében tapasztalható ez, az első jelenet már idézett leari
filozofálgatásában, de később is, szinte minden jelenetben: a másodikban a szerető Lear
keresi a szavakat testi vágyainak megfogalmazására, de mondatai befejezetlenek
maradnak, nyilvánvalóan hiányos, kötőszókkal végződő, állítmányra váró szerkezeteket
hoz létre. (Például: Én olyan… Én olyan… NEM MONDOM, HOGY EXTÁZISBAN,
NEM MONDOM…; illetve később, ugyanitt: ALIGHOGY Ő, ALIGHOGY MI,
MÁRIS…) 427 De hasonló blokkolt, vég nélküli mondatok találhatók a Horblinggal (110111. old.) és Clarissával (113-115. old.) folytatott beszélgetése közben is, ám ezekben az
esetekben az egymás szavába vágás és egymás mondatainak befejezése is teljes
kommunikációs zavart okoz. Ezek a típusú (vagy a beszélő vagy egy kommunikációs
partnere által) megszakított, csonka mondatok végigvonulnak az egész darabon. A Lear
királyban is találunk számos példát, amely strukturálisan pontosan követi ezt a fajta
mondattani leblokkolást a zavar, a kifejezés képtelenségének megragadására, a
legszembetűnőbbet talán a Shakespeare-darab kulcsjelenetében, Lear megőrülésének
pillanataiban (mintegy annak kiváltó okaként). Amikor a kaloda-jelenet után, a vihar előtt
Regan és Goneril az öreg Learrel szánalmas alkudozást folytatnak a kísérők számáról, Lear
kezdi elveszíteni a szavak és főképp a mondatok feletti uralmát: először csak a lányai
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„I’m in such / I’m in such / I WON’T SAY ECSTASY / I WON’T” és „NO SOONER HAS SHE, NO
SOONER HAVE WE THAN.” Seven Lears: 102.
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szakítják félbe (Én mindent nektek adtam...), majd saját maga sem képes befejezni
mondatait (Oly bosszut állok mindkettőtökön, Hogy a világ – oly dolgokat teszek – Miket,
még nem tudom…) 428 és innen vezet az út a harmadik féle nyelvi zavarhoz, a (látszólag
vagy valóban) értelmetlen beszédhez, az őrült szavainak teljes káoszához (Szegény Tamás
és Lear). Barkernél is megjelenik a nonszensz, az értelmetlen, értelmezhetetlen nyelvi
megnyilvánulás, elsősorban megint Learnél, aki teljesen kiszámíthatatlan és logikátlan,
értelmezhetetlen beszédaktusokat hajt végre: kinevezi Horblingot bolonddá, filozofálással
köszöni meg a katonáinak a háborúban végrehajtott tetteit (amit egyikük sem ért), repülésre
ad parancsot, stb.
A nyelvi megnyilvánulások és a kommunikáció zavara mindkét darabban
kulcsfontosságú, és noha Barker korábbi darabjaiban is alkalmazta mindhárom típusú
„zavarkeltést” a nyelvhasználatban illetve annak ábrázolásában, ezeknek a motívumoknak
a hatása mindenképpen komplexebb lesz a Lear király esetében. Hiszen nemcsak
visszautal és emlékeztet a Lear királynak a nyelvben gyökeredző (a nyelvről
kommunikáló) konfliktusrendszerére, de fel is erősíti ezt a nyelviséget, ezeket a zavarokat
az eredet-történetben azáltal, hogy mint prequel megelőlegezi és várhatóvá, érthetőbbé
teszi a nyelvi történéseket. Hátteret, előkészítést és ilyen módon megint csak motivációt
biztosít a Lear királyon végigsöprő kommunikációs vihar, jelentésvesztés és -zavar
számára.
Ugyanakkor a nyelv mint probléma beemelése a prequel adaptációba képes arra is,
hogy konkrétan visszautaljon a shakespeare-i nyelvezetre, és Barker ezt kétféle módon is
megteszi. Egyrészt szereplőit – ugyanúgy, mint Shakespeare – metakommunikációra, azaz
a nyelvről és saját nyelvhasználatukról történő állandó reflexióra hívja. „A karakterek
beszélnek a nyelvről, aggódnak a nyelv miatt, és a nyelv által definiálják önmagukat. [...]
A nyelv hiányosságai gondolataik tökéletlenségére utalnak. Máskor a nyelv hiányosságai
arra reflektálnak, hogy szavak által lehetetlen az érzelmeket kimutatni. Újra és újra a nyelv
visszagyűrűzve kommentálja saját magát.” 429 Szinte minden karakter (de leginkább Lear)
küszködik a kifejezéssel, és ezt állandóan tudatosítják is. A Lear királyban ilyen
erőteljesen metakommunikatív funkciót tölt be például Goneril hiperbolikus beszéde a
szeretet kimondásáról, vagy Cordelia szintén első jelenetbeli küszködése (a szív és a nyelv
viszonyáról és saját korlátairól beszél), de gondolhatunk Lear és a Bolond párbeszédeiben
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is a „meg tudod-e mondani, mi az?” típusú szójátékokra, amelyek szinte mind arra
mutatnak, hogy a tudás és megfogalmazás, kimondás elválaszthatatlanok egymástól. Illetve
ugyanilyen értelmű metakommunikációs lezárása a darabnak a híres „speak what we feel
not what we ought to say” (itt engedni kell, És mondanunk, mi fáj, nem ami illik)430
mondat, amely megint csak a beszéd és a valóság, illetve a beszédmód és a tartalom közti
feszültségre utal. Ugyanilyen erejű metakommunikációs megnyilatkozások szövik át a Hét
Leart is. A mechanikus ismétlés, az érzelmi tartalom és az igazság kapcsolatáról Clarissa
beszél: „Minden nap itt vagyok. Minden nap kevésbé igaz az üzenet. De nem pusztán attól,
mert állandóan megismétlődik.” 431 Kent a szavak megölését sürgeti a kimondhatatlan
(tabu) feszegetésekor: „Ó, szavak, ó, szavak, öljétek meg a szavakat!” 432 Cordelia a szavak
súlyáról beszél Kentnek, amit kimondásukkor /kiejtésüktől kapnak (szinte idézve a „szavak
mint a kövek” monológot Cordeliától a Lear lányainak nyitómonológjai közül): „Azt
gondolom, olyan amikor beszélsz, mintha minden szavadon egy súly lenne, és nekimenne
a fogaidnak.” 433 Az igazság kimondása állandó feszültséget okoz, Clarissa éppen azért nem
tolerálható Lear számára, mert nem csak tudja az igazságot, de állandóan ki is mondja, és
végtére is ettől lesz igazán valóságos és igaz Lear számára. „A feleségem mindent elmond
nekem, mert nem tud hazudni. Nekem pedig kész gyötrelem, hogy ő képtelen hazudni. Ha
hazug lenne, még el is tudnám viselni. (...) Állandóan azt érzem, hogy az őszintesége az
épelméjűségemet fenyegeti.” 434 – mondja Lear, és ezzel tulajdonképpen nemcsak Clarissa
fölött, hanem az igazsággal szembesítő bármilyen emberi lény fölött ítéletet mond, ami
természetesen Cordeliát éppúgy érinti, mint Kentet, és ez majd a Lear király nyitányára
érik nyílt konfliktussá.
Hasonló nyelvi természetű utalás még Shakespeare-re Barkernél a nyelv
költőiségének, a ritmusnak és szóképeknek olyan erőteljes kihasználása, amivel
színészeinek is komoly feladatot ad. A Howard Barker: A Personal View című írásában
Ian McDiarmid megjegyzi, hogy bár nem szigorú versformákban dolgozik, Barker
nyelvezete mégis olyan, hogy „minden szótag, minden pont és vessző számít, annyira
precíz a ritmikai kompozíció, és ha hanyagul kihagyunk bármit, az mind a struktúrát, mind
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King Lear 5. 3. 323.
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„Oh, words, oh, words, kill words…!” Seven Lears: 157
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„I do think, when you speak, it is as if each word had weights attached to it which catch your teeth.”
Seven Lears: 163
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„My wife will tell me everything because she cannot lie. Her inability to lie is an agony to me. If she were
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a jelentést gyengíti.” 435 Ebből vonja le Ian McDiarmid a következtetést, hogy Barker
szövegei a régi klasszikusok szigorához, nehézségéhez mérhető felkészülést igényelnek a
színészektől is. Barker nem tűri sem a nyelv túlburjánzását óriásmonológokká vagy
véghetetlen mondatfolyamokká, sem annak értelmetlenné, hangok szintjére csupaszítását.
„Soha nem érdekelt sem a függőbeszéd, sem pedig az autentikus beszédhangok
megvalósítása semmilyen szinten” – mondja Barker az Arguments egyik fejezetében. 436
Minden szónak jelentősége van a drámáiban, és a katasztrófa színházában különösen is,
hiszen sokszor a katasztrófát maguk a szavak idézik elő, illetve a túlélés csakis a szavak
szintjén lehetséges. Barker a „természetességre törekvő beszédmódot mindig is kerülte
drámáiban, ehelyett inkább a költészet visszatérésére teszi voksát, [...] és olyan nyelvi
textúrát akar létrehozni, amely metrikus, esetenként lírikus, de mindig szándékos [nem
véletlenszerűségen alapul] és megtervezett.” 437 Ugyanígy kerüli Barker a narrátor hangját
is, egyrészt szereplői nem történetmesélők, másrészt nem lehet egyiküket sem azonosítani
az író, a láthatatlan kreátor, narrátor hangjával (amint azt Brechtnél vagy Bondnál
egyértelműen tapasztalhatjuk, de esetenként Shakespeare-nél is fölfedezhető). A Lear
adaptációjában – és elsősorban a Börtönbe zártak kórusának megalkotásakor – többen
vélnek felfedezni Shakespeare-re jellemző jegyeket, az erőteljes jambikus lejtést, a stilizált
beszédmódot, a szóhasználatot, és a sokszor majdnem (egy szótag híján) pentameterben
létrehozott sorokat. 438
Feltűnő, hogy Barker többször, mintegy mániákusan ismételgetve megidézi
Shakespeare Lear királyának kulcsszavait, kifejezéseit. A „semmi” (nothing), a „több”
(more), a „kevesebb” (less), a „szeretet” (love) és a „csönd” (silence) szavak mind markáns
helyeken

és

többször

is

előfordulnak,

mintegy

ekhózva

(illetve,

prequelként

„megelőlegezve”) a nyitójelenetben kirobbanó konfliktust. „Semmit nem tudok. Semmit
nem mondanak el nekem.” 439 – mondja Lear a második jelenetben, később pedig a semmi
újra és újra, mindig ismétlésekkel kerül elő: „Püspök: Nem lát/ért semmit. Lear: De látja a
gyógyíthatatlan alakoskodásomat/álbölcsességemet.” 440 hangzik el egy párbeszédében,
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„Every syllable, every punctuation point counts, so precise is its rhythmic composition, and sloppy
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illetve a végkifejletben Clarissa küzd saját halálos ítélete ellen: „Semmit nem tettem!
Semmit nem tettem!” 441
A méricskélésbe bonyolódik bele Clarissa, amikor Lear és a maga kudarcairól
beszél: „Lear repülni akart, de nem tudott. Én boldog akarok lenni, de nem tudok. Mindig
kevesebb. Kevesebb mindig. A kevesebben kell felfedeznünk a bőséget. Kevesebb mindig.
Mindig kevesebb.” 442 – és ezzel Lear és Cordelia szerencsétlen föld/szeretet/szó
méricskélését is megidézi. A szeretet és annak különböző minőségei átszövik az egész
adaptációt, legjobban Goneril és Regan apjuk felé ismételgetett szavaiban jön elő a
fogalom: „A szeretet mindig utat talál. A szeretet igen! A szeretet majd! A szeretet mindig
–.” 443 De legmarkánsabban Prudentia szenvedélyes, testi szeretete és Clarissa józanabb,
értelemmel irányított szeretete csap össze:
Clarissa: „A szenvedélyed... megszállottsággá vált, és a szereteted megbukott, mert a
szeretetnek javító szándéka is kell legyen.
Prudentia: Ha!
Clarissa: Igen. A szeretet azt mondja, hogy mivel szeretlek, megtiltom neked ezt és ezt...
Prudentia: Ha!
Clarissa: „Ha”-zzál csak! Nem érdekel! Mert a megfelelő szeretet lényege az egyensúly –
Egyensúly...! – És kiegyensúlyozottság. [...] KRITIKA NÉLKÜL NINCS SZERETET!” 444

Clarissának ezekben a mondataiban a szeretetnek a Cordelia és Kent által
kimutatott/megkísérelt, javító szándékú, kritikus létére kell gondolnunk, hiszen a „láss
jobban, Lear; engedd, hogy én legyek / Szemed világa!” és a „mig a szó torkomon /
Kiférhet, azt mondom: rosszúl tevél” 445 sorok Kent szájából egyértelműen ezt a kritikus,
tisztánlátó, szembesítő szeretetet idézik, amelynek következtében Clarissa is szembekerül
Learrel, és amely végül az életébe kerül.
A csönd – mint a kommunikáció egy formája – szintén újra és újra előkerül a Hét
Learben, és érdekes módon itt nem Cordelia, hanem Lear az, akit a csönd és a csöndben
maradás inkább jellemez, megint csak éles ellentétben Clarissával, aki a mindenáron
megfogalmazás, kimondás mellett teszi le a voksát, mert számára ez egyenlő az
őszinteséggel és igazsággal. Lear – bár alapvetően sok szöveggel rendelkező, bőbeszédű
karakter – számtalanszor fojtja el (vagy fojtják el benne) a mondandóját. A torony441

„I’VE DONE NOTHING! I’VE DONE NOTHING!” Seven Lears: 162.
„Lear wished to fly and could not. And I wish to be happy, and cannot. Always less. Less always. In
lessness we must discover plentitude. Less always. Always less.” Seven Lears: 139.
443
„But love will find a way. Love does. Love will. Love always –” Seven Lears: 146.
444
„Clarissa: I think that your passion, which was magnificent, perhaps, has gone misshapen with obsession,
and your love has failed, for love must also be correction – Prudentia: Ha! Clarissa: Yes, love says because I
love you I forbid you this or this – Prudentia: Ha! Clarissa: Ha! as much as you like, I am not deterred – a
proper love is a matter of fine balances – [...] And equilibrium. [...] NO LOVE WITHOUT CRITICISM!”
Seven Lears: 152-53.
445
Lear király 1. 1. 159-160; 166-167.
442
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jelenetben (Ötödik Lear) például önkéntes (és igen nemtörődöm, felelőtlen, öncélú és
kiszámíthatatlan egyéniségről és uralkodói magatartásról árulkodó) száműzetésében
látható; a lányai, Goneril és Regan felmennek hozzá, és így kommentálják a királyon
végbement változásokat: „– Láttuk őt! – És gyönyörű! – És feketében jár. – Kicsit
megöregedett. – Jócskán megöregedett. – Jócskán megöregedett, igen. – De csöndes. –
Majdnem. – Majdnem csöndes, igen.” 446 A csönd egyébként még egy helyen markánsan
előtör, szintén Leart jellemezve, mégpedig egy érdekes színpadi utasításban, amikor
Clarissa az újszülött Cordeliát keresi (akit Lear egy gines hordóba tett): „Clarissa:
Cordelia? (Lear úgy dönt, csöndben marad [chooses to be silent], csöndben járkál egy
vonalon és elgondolkodva visszatér...)” 447 Az „úgy dönt, csöndben marad” utasítás szinte
szóról szóra Cordelia elhatározását előlegezi meg, amelyben elhatározza, csöndben marad,
és ezzel szemben áll nemcsak Learrel, hanem az előtte szólókkal is.
Több szinten megfigyelhető tehát, ahogyan Barker darabja Shakespeare-ével
állandó interakcióban van, a karakterek, a cselekmény, a nyelvezet szintjén is, és minden
szinten kihasználja a különleges pozíciót, amiben prequelként létezik: úgy értelmezi át a
Lear királyt (a többi prequelhez hasonlóan), hogy közvetlenül nem nyúl hozzá. A darabok,
amelyeket még adaptációkban – de nem prequelként, hanem párhuzamos narratívaként
újragondol (Csehov Ványa bácsija, Shakespeare Hamletje) Barkernél drasztikus
változtatásokkal operálnak (Ványa bácsi nem lesz bácsi többé, és lelövi Szerebrjakovot,
Gertrúd szexualitástól túlfűtött bűnrészes lesz stb.) Az eredet darabok ezekben az
esetekben pontosan a konfrontáció, az eltérés, az összehasonlítás és meghasonlás
következtében, egy komplex értelmezői folyamat révén nyernek új értelmet, míg a
prequelek rafináltabb, szellemesebb, rejtettebb módon hangolják át és ássák alá (vagy
éppen erősítik meg) az addig megszokott interpretációkat. „Megváltoztatja-e a modern
szerző az eredeti karaktert azzal, hogy különféle morális perspektívákat erőltet olyan
szövegekre, mint a Ványa bácsi vagy a Lear király?” – veti fel Barker maga is kérdésként a
problémát, mindkét típusú adaptációt szem előtt tartva, és mindkét esetben feltételezve,
hogy jelentős változások történnek az eredet szöveggel és annak karaktereivel is. Egy új
Lear vagy Ványa tükrében a régi szövegek alakjai „hasonló[k] lesz[nek] a régi kultúrák
maradványaihoz, melyekre rárakódnak a kritikai befektetések és a politikai célszerűség

446

„We saw him, and he is beautiful. He wears black. Aged a little. Considerably aged. Considerably aged,
yes. But silent. Almost – almost silent, yes.” Seven Lears: 149.
447
Seven Lears: 162.
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nehéz agyagrétegei.” 448 – mondja Barker, és valóban, a szövegek egymásra vagy (prequel
esetében) egymás mellé rakódva új és új fényben láttatják egymást. Az adaptációkra
általában, de Barker adaptációira többszörösen is igaz lesz az, amit Hans Thies Lehmann
fogalmaz meg az általa „posztdramatikusnak” nevezett színházfelfogás kapcsán: „Itt
minden azon múlik, hogy nem rögtön értjük meg az összefüggéseket. Inkább arról van szó,
hogy látásmódunknak nyitottnak kell maradni a kapcsolatok, megfelelések, nyomok
felfedezésére teljesen váratlan pillanatokban is, és ezáltal a korábban elhangzottakat talán
teljesen új fénybe lehet helyezni.” 449 Amikor adaptáció az adott darab, és különösen, ha
prequel, ez a gesztus, a nyomok és kapcsolódási pontok, az elhangzottak és már megismert
tények új fénybe helyezésének gesztusa többrétegűvé, sokkal összetettebbé válik, hiszen
nem csupán a darabban elhangzottakra, történtekre vonatkozik, hanem az időben előbb
megismert és megfigyelt eredet-darabra is. Így tehát a közönségnek nemcsak a darabon
belül történő katasztrófákkal és váratlan helyzetekkel kell megküzdenie, hanem ezt a
küzdelmet, ezt a munkát ki kell terjesztenie a már ismert és most több fronton
kommunikációba és konfrontációra hívott eredet-darabra is. Barker tehát e dupla gesztus
provokálásával nemcsak saját darabjait (nemcsak a Hét Leart), hanem az adaptációk által
az eredet darabokat is (Shakespeare Lear királyát is), sikeresen a katasztrófa színház új,
izgalmas keretei közé rendeli, és egészen új és vakmerő kérdésfeltevésekre, kérdőjelekre,
továbbgondolásra hívja a nézőket, az olvasókat – még egy extra csavart téve a prequelek
egyébként is izgalmas és összetett értelmezői létmódjába.

448

„By inflicting altogether different moral perspectives texts such as Uncle Vanya or King Lear, does a
modern author change the character of the original? [They can be] seen as [...] vesitges of ancient cultures,
through the heavy clays of critical investment and political expediency.” Barker: Arguments: 157.
449
„Here everything depends on not understanding immediately. Rather one's perception has to remain open
for connections, correspondences and clues at completely unexpected moments, perhaps casting what was
said earlier in a completely new light.” Lehmanntól idézi: Rabey: 26.
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„LEJÁRT AZ IDŐ?”: A PREQUEL-ADAPTÁCIÓK ÉS AZ EREDET-DARAB IDŐJÁTÉKA
Minden prequel-adaptáció egyik legizgalmasabb kérdése, hogy milyen szerep jut a
radikális átírásban a ténynek, hogy az idő horizontja a legalapvetőbb funkcióját, azaz a
kronológiát, az egymásutániságot veszíti el. A magától értetődő időbeli sorrendiséget
bontják le és fejtik fel a Lear király prequel-adaptációi, amelyeket a befogadó ösztönösen
felépít, megalkot okok és okozatok, előzmények és következmények mentén. Itt a prequeldarabok minden személye, azok minden gondolata, szava, cselekedete előzményként áll
előttünk, és ezen előzményekre épül újjá a Shakespeare-szöveg. Ugyanakkor teljesen
egyértelmű, hogy minden prequel-adaptáció azért és csak azért alakulhat úgy, ahogy, mert
a bennük szereplő alakok, események, gondolatok, szavak és tettek titokzatos módon már
megfogalmazhatók az eredet-dráma alapján. Olyan kérdések merülnek föl Shakespeare
Lear királya kapcsán (Mi történt a Királynéval? Miért szereti a király Cordeliát jobban,
mint a többi lányát? Ki/mi a Bolond? Milyen apa volt Lear? Miért osztja szét az országot?
stb.), amelyekre, szintén következményként, válaszadási kísérletek lesznek a prequeladaptációk. Tehát mind az eredet, mind az adaptáció ezen formája ok és okozat, előzmény
és következmény, és mint ilyenek, oda-vissza képesek egymást értelmezni és
megkérdőjelezni, kifogyhatatlan, és felfüggeszthetetlen módon.
Érdekes azt a kérdést is megvizsgálni, hogy mennyivel előbb játszódnak a prequeladaptációk: a Bottomley darab hosszú évekkel a Shakespeare-dráma tróntermi
nyitójelenete előtt zajlik, Cordelia kislány, Lear még erős és fiatalos, míg Goneril ifjú és
szűzies alakban jelenik meg. Az idő tehát ebben az esetben még érleli a történéseket, még
további üres helyek várnak kitöltésre a befogadók értelmezéseiben: mi történik a királyné
halála és a tróntermi jelenet közötti időben? Hogyan változik (ha változik) Lear és Goneril,
Lear és Cordelia viszonya? Az eredet-dráma nyitójelenete alapján csak mélyülnek a
konfliktusok, és Goneril gyűlölete exponenciálisan növekszik az idővel.
Ennél jóval izgalmasabb a helyzet a lányok drámájában, ahol az idő, csak úgy, mint
a tér, megfoghatatlanabb formát ölt: maga a darab is át van szőve visszaemlékezésekkel,
mesékkel, találgatásokkal. Az sem egyértelmű, melyik lány hány éves, csak utalások jelzik,
mikor kisgyermekek, mikor tizenévesek, mikor kerülnek eladósorba. Az is csak az
eseményekből sejthető (Goneril és Regan már férjhez ment, Cordelia pedig erővel
átértékeli a szavakhoz fűződő viszonyát; 14. jelenet) no meg a lányok karakterében
végbement drasztikus változásból (ld. a kezdő és a záró monológok közti szakadékot),
hogy nem sokkal a tróntermi jelenet előtt hagyjuk el a lányokat. A Bolond záró szavai a
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következők: „Egy befejezés. Egy kezdet. [...] Lejárt az idő.” 450 Ezzel gyakorlatilag kinyílik
a trónterem ajtaja, és a lányok karaktere, motivációi és reakciói immár „bekódolva” állnak
az eredet-darab eseményei számára.
Howard Barker Hét Learjében szintén arra lehet következtetni, hogy a király és
Kent – akik a darabot zárják – szinte közvetlenül a Lear király előtti időszakban láthatók:
Lear szélviharban sakkozik Kenttel. A király alakja összement, kicsinek és öregnek láttatja
a darab. Játéka Kenttel a sakktábla fölött nyolc éve tart, és ebben a jelenetben fedi fel Lear,
hogy Kent mindvégig csalt, és Lear ezt mindvégig tudta. A csalás és leleplezés, a
sakkjátszma szimbolikus, felosztott tere és Kent végül is megnyilatkozó szeretete felidézi
és előkészíti a Lear király bizarr nyitányát, a rabok kórusának holttestéből hordott halom
pedig a Lear király már-már groteszk zárójelenetében a királyi család valamennyi tagjának
holttestével borított színpadot. Innen is zökkenőmentes tehát az átjutás (oda és vissza is) a
darabok között.
Végezetül azon érdemes még elgondolkodni, vajon mennyire függetlenedhet egy
prequel-adaptáció az eredetétől. Talán még kevésbé, mint minden más adaptáció. Bár saját
szerzővel, saját szövegtesttel rendelkezik, saját (színpadi) feldolgozásai léteznek, mégis,
minden adaptáció állandóan játékba hívja az eredetét, ha pedig direkt el akar határolódni, a
kerülőutak, a hiányjelek utalnak az eredet létezésére. Annak ellenére, hogy a prequeladaptáció minden pillanatát az eredet eredetévé kívánja tenni, még kevésbé tud
függetlenedni Shakespeare darabjától, hiszen éppen az a központi kérdése, hogyan, miért
úgy alakulnak az események Shakespeare drámájában, ahogy. Értelmezési kísérleteik más
utakon, de hasonló eredményre jutnak, a Lear figura kemény kritikája és a nőalakok
árnyaltabb bemutatása, felmentése mindegyik prequel sajátja. Ráadásul definíciójukból
fakadóan a prequel-adaptációknak nemcsak a kiindulása, eredete, hanem a vége is
Shakespeare szövegében keresendő. És ilyen értelemben, paradox módon, bár teljesen
levághatóak Shakespeare darabjáról (hiszen a végük annak kezdete, s a cselekmény a
Shakespeare-szöveg előtt időben lineárisan történik), ők maguk mégis szorosabban
kötődnek eredetükhöz, mint egyéb adaptációk: „Egy befejezés. Egy kezdet.” – és az idő
nem jár le, hanem fáradhatatlanul új és új értelmezéseket érlel.

450

„An ending. A beginning. Time is up.” Lear’s Daughters 232.
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KONKLÚZIÓ
A disszertáció elsődleges célja két alapvetőnek mondható adaptációs technika (a
párhuzamos cselekményszálú és a prequel/sequel típusú adaptációk) bemutatása és
elemzése volt Shakespeare Lear király című tragédiájának drámaadaptációi kapcsán. A
Lear királyhoz készült számos adaptáció közül öt drámaadaptációt választottam erre a
célra (két párhuzamos és három prequel-adaptációt), amelyek mind nagyon különböző
irányból, különféle motivációkkal közelítettek az eredet-darabhoz.
A

Lear

király

drámaadaptációinak

természetesen

nem

ez

az

egyetlen

vizsgálati/csoportosítási módja létezik, hiszen kézenfekvő lehetett volna akár egy
kronologikus elemzés is, ami leginkább történelmi-irodalomtörténeti vonatkozások mentén
vehetné sorra időrendben a darabokat (ezt kísérli meg Lynne Bradley sokat idézett könyve
is). De adódna az eszmetörténeti/elméleti olvasatok tartalmi szempontjai mentén
megalkotott adaptációelemzés is, hiszen ebből az aspektusból is termékenyen
értelmezhetők a Lear-adaptációk (elég csupán a politikai indíttatású, szocialista-marxista
illetve a feminista vonatkozású darabokra gondolni). Ez a disszertáció azonban nem csak
konkrét szövegek elemzésével foglalkozott, hanem célja volt az is, hogy valamiképpen
adaptációelméleti alapozást is biztosítson magyar nyelven. Ehhez az elméleti alapozáshoz
pedig célszerű volt olyan szempontok mentén kiválasztani és elemezni a szövegeket,
amelyek szinte minden drámaadaptációra alkalmazhatók, és ugyanakkor jól illusztrálják az
adaptációkutatás sokoldalúságát, termékenységét. Ezért esett végül formai, alkotásmódbeli
szempontokra a választás, és ezen belül is a drámai művekben központi fontosságú
cselekményszál (plot) lett a viszonyítási/kiindulási alap.
A párhuzamos cselekményű adaptációk esetében két olyan adaptáció szerepelt,
amelyek időben is, módszereikben is és eredményükben is nagyon távol állnak egymástól.
Nahum Tate Lear király története című darabja és Edward Bond Lear című tragédiája
között éppen 290 év telt el, s a két darab olyan különböző adaptációtípusnak tűnik, hogy
közös pontot, átfedést találni közöttük szinte lehetetlen. Itt mégis egy fejezetben, azonos
alaptípusú adaptációkként szerepeltek. Ami összeköti őket, az éppen a drámai cselekmény
íve, s a tény, hogy minden különbözőségük ellenére is hasonló vonalak mentén készültek.
A két adaptáció közötti kapcsolat leginkább akkor összegezhető, ha Gérard Genette
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palimpszeszt-fogalmából kiindulva 451 és a genetti „hipertextualitást” szem előtt tartva
vizsgáljuk őket. Genette alap metaforája a palimpszeszt jelensége és a mindenkori szöveg
között teremt kapcsolatot. A palimpszesztek létrehozása az európai írásbeliség kezdetén
volt jellemző, amikor is a drága pergamennel vagy viasztáblával takarékoskodó szerzők a
felület fölső rétegét megtisztították, a felületen levő írást levakarták vagy lemosták, hogy új
írással, új tartalommal töltsék meg. Sokszor azonban a teljes letisztítás nem volt lehetséges,
így azután az eredeti szöveg foszlányai (hol több, hol kevesebb) továbbra is olvashatóak
voltak a drága felületen. Genette ehhez a folyamathoz hasonlítja a szövegek egymásra
hatását, a szövegek idézési/adaptációs technikáját is, és ezen belül is a hipertextualitás
kategóriáját hozza létre egy korábbi és egy későbbi szöveg minden nemű egymásra
hatásának, egymásra vonatkozásának leírására.
Shakespeare Lear királya Tate és Bond esetében is ilyen palimpszeszt-szerűen
működik: a felületen eredetileg álló Lear királyt Tate is, Bond is alaposan „lekaparta,” és a
szövegmaradványokat saját, új szövegük részévé tették. Tate esetében a megmaradt eredeti
szövegrészek jelentős mennyiségűek, míg Bond esetében valóban csak néhány szövegcafat
maradt, amelyekből csak utalásszerűen, motívumok szintjén következtethettünk a
Shakespeare-szövegre. De a technika ugyanaz: mindketten ráírnak a shakespeare-i
tragédiára, és ennek eredményeként – és ahogyan ezt a disszertációban is láthattuk – a
darabjaik cselekményszála követi a Lear királyét, darabjaik íve párhuzamosnak mondható
Shakespeare tragédiájáéval.
A prequelek esetében más a helyzet, itt a szerzők nem „kaparták le” az a bizonyos
táblát, nem ráírtak, hanem elé helyeztek egy másik táblát, a saját szövegükkel, amelynek
cselekménye csatlakozik a shakespeare-i cselekményszálhoz. Erről az adaptációs
technikáról azt lehet összegzésként elmondani (a genetti sequel mintájára), 452 hogy célja
az, hogy a szövegnek új kezdetet biztosítson ahelyett, amit eredetileg a kezdetének véltünk.
A Lear királyhoz a drámairodalomban egyedülálló módon három különböző prequeladaptáció készült, mégpedig különböző korokban és különböző indíttatásból, és
mindhárom markánsan különböző irányokból közelít az eredet-drámához, és ahogyan
láttuk, másféle utakon jutnak különféle eredményekre és azonos végkifejlethez – ami maga
a Lear király.
451

V. ö. „By definition, it is a written document, usually on vellum or parchment, that has been written upon
several times, often with remnants of erased writing still visible.” Gérard Genette: Palimpsests. Literature in
the Second Degree. University of Nebraska Press, 1997: 494.
452
The sequel [...] continues a work [...] in order to take it beyond what was initially considered to be its
ending. Genette: 206.

196

Minden elemzésemben igyekeztem hangsúlyozni azt is, hogy (ellentétben a más
szövegelemzések esetében általánosan elfogadott szerző halálával), adaptációk esetében
célszerű és termékeny metódusnak bizonyul, ha figyelmet szentelünk az (adaptált és az
adaptáló) szerzők jelenlétének, vagy, ahogyan a disszertációban megkockáztattam:
számolunk a szerző újjászületésével. Ahogyan tapasztalható volt, a szerzői intenció és a
szerzői jelenlét figyelembe vétele az adaptációk értelmezésekor nem csak, hogy hasznos és
termékeny módja lett a vizsgálódásnak, hanem sokszor egészen egyszerűen nem
elkerülhető tényező. Különösen igaz ez a szándékosan (bevezetés, kommentár, mottó,
nyilatkozat, levél stb.) formájában az alkotás folyamatáról nyomot hagyó szerzői
tevékenység és olyan íróhatalmasságok adaptálása esetében, mint amilyen Shakespeare.
Nahum Tate ajánlása bepillantást engedett nemcsak a korszakra jellemző
adaptációs technikák és motivációk működésébe, de végigkövetve az ajánlás logikáját és
megvizsgálva a Tate által kifejtett motivációs rendszert, és ezt ütköztetve a kortárs
(dicsérő) valamint a modern (kárhoztató) kritikákkal, a Lear király történetéről lefoszlik az
utókor által indulatosan ráragasztott, közismert „perverzió, vandalizmus, baromság,”453
címke. Lehetővé válik, hogy Tate darabja is „tiszta lappal” induljon, és ugyanolyan
elbánásban részesüljön, mint a többi drámaadaptáció, azaz az eredet-szöveggel és más
adaptációkkal is folytonos, megújuló, oda-vissza ható relációjában vizsgáljuk mint önálló,
saját és sajátos értékekkel rendelkező irodalmi művet.
Edward Bond kiterjedt jegyzetei, levelezése, interjúi és hosszú előszava szintén
bepillantást engedett a szerzői motivációkba, a Shakespeare-kánonnal szembeszegülő,
mégis abból táplálkozó szerzői módszerekbe. Bond Shakespeare-t és darabját tagadó
taktikája azonban elvezetett a legtermékenyebb olvasati módszerhez is, még pedig az
elkülönböződési pontok mentén kialakuló értelmezéshez. Bond darabja, amelyben első
látásra szinte semmi shakespeare-it, semmi „adaptáció jellegűt” nem fedezhettünk fel a
címszereplőn kívül, ezzel az olvasati technikával feltárta a komplex és izgalmas elkerülve
ráutaló motívumrendszert, amely újra és újra, szinte kimerülhetetlenül köti a Shakespearedarabhoz.
A prequel-adaptációk esetében szintén termékeny volt mind a szerzői motivációk,
mind pedig a kortárs és mai kritikák feltárása, mert egyrészt fény derült arra, hogy a
prequel-adaptációk szerzői ugyanúgy viszonyulnak a shakespeare-i műhöz, mint a
párhuzamos cselekményű, „ráíró” adaptációk alkotói. A shakespeare-i darabbal és
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Shakespeare-rel szemben is kritikával élnek, és ugyanolyan erővel átértelmezik az eredetdarabot, csak éppen radikálisan más módszerhez folyamodnak, és a ráírás helyett a
megelőzés taktikáját alkalmazzák – jogos tehát, hogy ezeket a darabokat is az
adaptációkutatás berkein belül vizsgáltuk, nem mint „határeseteket” és nem is mint
„kívülállókat,” hanem mint az adaptációk egyik alaptípusát.
A Lear király felesége és a Lear lányai esetében kevesebb írói feljegyzés és
nyilatkozat létezik, mint a többi vizsgált adaptáció esetében. Bottomley darabjánál szinte
csak az Edward Marsh-sal folytatott levelezésére támaszkodhattunk, a kortárs kritika
viszont olyan termékeny és izgalmas szempontokat vetett fel, amelyek valamelyest
pótolták ezt a hiányt, és mégis feltárták egyrészt Bottomley lehetséges motivációit,
másrészt viszont az is kiderült, hogy bár Bottomley darabja ma már a kánon perifériájára
szorult, adaptációként nagyon erőteljes átértelmezési lehetőségeket tartogat a Lear király
(és a többi prequel-adaptáció) számára is. Elaine Feinstein és a Women’s Theatre Group
esetében már maga a közösségi alkotás egyfajta nyilatkozatként, a férfiközpontú, egyéni
alkotásmód kritikájaként olvasható, és ez a közösségi alkotás magyarázata lehet annak is,
hogy miért van kevesebb rögzített nyilatkozat a szerzői motivációról: maga a szerzői
csoport összetétele és eredete, a feminista gyökerek erőteljes állásfoglalást jelentenek
bizonyos motivációk és célok mellett. A Lear lányai egyértelműen feminista darab, a Lear
király feminista olvasatát nyújtja. Ebben a minőségében számos értelmezése született, itt
azonban párhuzamosan elemeztem Bottomley adaptációjával, és ez további érdekes
következtetéseket tett lehetővé, leginkább Lear átértelmeződésével kapcsolatban. Ezáltal
határozottabban körvonalazódott, ahogyan mindkét asszonyalakokat középpontba állító
prequel (a gyenge és sebezhető királynék és az identitásukért küzdő lányok fókuszba
állításával) elementáris erővel dekonstruálja a Shakespeare drámában tragikus hősként
tisztelt Lear alakját, és ezzel párhuzamosan a lányok alakját is átfogalmazza „gonosz
nővérekből” áldozatokká.
A harmadik prequel-adaptáció Howard Barker alkotása, aki szintén határozottan
nyilatkozott a darabja céljairól, így a szerzői intenció vizsgálata és integrálása a darab
értelmezésébe itt is lehetséges volt. Barker is – hasonlóan a nőalakokról szóló darabok
szerzőihez – a hiányzó királyné figurájából indul ki, de ellentétben a fenti két prequellel,
nem gyenge és beteges, kihasznált és megcsalt nőalakot alkot, hanem erős egészséges,
tisztánlátó és szókimondó királynét, akinek képességei, tulajdonságai görbe tükröt tartanak
Lear számára, és Barker felfogásában ez vezet a királyné eltávolításához. Ez a többi
prequeltől radikálisan különböző olvasat nagyszerűen illusztrálja a prequel-adaptációk
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számtalan lehetőségét arra, hogy a Shakespeare-darabról úgy mondjanak „újat,” úgy
szedjék szét és alkossák újra a Lear királyt, hogy magába a shakespeare-i
cselekményszálba nem „nyúlnak bele,” nem „írnak rá” a Shakespeare-szövegre.
Az öt adaptáció elemzése szoros kapcsolatban állt az őket megelőző hosszabb
elméleti fejezettel, amelyben az alapvető adaptációtípusok mellett éppen a szerző és az
adaptációk, valamint az adaptációk és eredeteik kapcsolatát igyekeztem olyan alapossággal
feltárni, hogy az elméleti alapozás egyrészt támogassa az itt szereplő gyakorlati
felhasználást (az elemzéseket); másrészt pedig azt remélem, hogy a fejezet a későbbiekben
a magyar nyelvű adaptációkutatás számára is hasznos lehet. Ahogyan ebből a bevezető
fejezetből és az elemzésekből is kiderült, az adaptációk nem lineáris, hűségkritikai (az
„eredeti” és a „hamisítvány” paradigma által meghatározott) alapokon elemzendők, mert
sokoldalúságuk éppen abban nyilvánul meg leginkább, hogy az általuk felkínált
értelmezések lehetőségei gyakorlatilag végtelenek, hogy oda-vissza hatnak egymásra az
eredet-darabbal, egyszerre megkérdőjelezve és megerősítve egymás jelenlétét az irodalmi
kánon(ok)ban. Az adaptációk az eredetüktől való függés és függetlenség paradoxonaként
léteznek és hatnak, az eredet darab pedig minden adaptációra nyitottan, azok által újra meg
újra átértelmezve, játékba hívva létezik, és – hogy Lear király szavaival éljünk – valóban
„példát mutat türelemből.”
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