
Go ne ril „szív te len sé gé nek éles kör mei” [„sharp-
 tooth’d un kind ness”] elôl me ne kül ve, Lear
Glo ster há zá hoz ér ke zik, és Re gan nel akar be -

szél ni, aki – mint re mé li – „sze ret s megen gesz tel”
[„kind and com for tab le”], még ha ért he tet len mó -
don nem is volt ott hon, ami kor ke res te.1 Hír vi vô -
jét ka lo dá ban ta lál ja, s e megaláz ta tást jog gal te kin -
ti sze mé lye el len irá nyu ló nak. Elô ször ta gad ja, amit
Kent ál lít, hogy Re gan és fér je tény leg el kö vet ték
vol na e gya lá za tot, majd pró bál ja megér te ni, ho -
gyan és miért. Kent pe dig elé tár ja a szán dé kolt dur -
va sá got, a so ro za tos sé rel me ket, ame lye ket el kel -
lett szen ved nie, vé gül a meg szé gye ní té sét.

Egy pil la na tig az tán Lear már nem ké pes ta gad -
ni vagy megér te ni, csak érez ni – sér tett büsz ke sé -
get, szé gyent, dü höt és za vart, ame lyet egy meg le -
pô kép pel fe jez ki:

O! How this mo ther swells up ward to ward my
he art!

Hy ste ri ca pas sio! down, thou clim bing sor row!
Thy ele ment’s be low. (II .iv.56–58.)

„Ó mint da gad fel e görcs szí ve mig.
Le, sor va dás! le, lá za dó bú!
Alant az ele med.

Az zal, hogy Lear hisz té ri kus nak mond ja fáj dal mát,
ha tá ro zot tan nô ne mû nek mi nô sí ti, össz hang ban az
i.e. 1900-ig vissza nyú ló ha gyo mánnyal, ami kor elô -
ször ír ta le a be teg sé get egy egyip to mi pa pi rusz.
Ezer öt száz év vel ké sôbb, Hip pok ra tész írá sai ban
már ne vet is ka pott, s e név sza ba to san ad ja meg a
kór fel té te le zett okát, amely nem más, mint a hisz -

te ra, a méh. Az an tik vi tás tól kez dô dôen a 19. szá -
za dig úgy tar tot ták, hogy azok a nôk, akik oly kor
lég szomj jal, rész le ges bé nu lás sal, az epi lep sziá hoz
ha son ló rán gó gör csök kel küz de nek, a ful la dás, a
zsib ba dás, a be széd za var és a le tar gia tü ne teit mu -
tat ják, a hisz té ria be teg sé gé ben szen ved nek, ame -
lyet a nyug ha tat lan méh okoz. Úgy vél ték, ami ván -
dor lás ra kész te ti a mé het a nôi test ben, az vagy a
sze xuá lis kap cso lat hiá nya vagy a menst ruá ciós vér
vissza ma ra dá sa. Mind két eset ben ugyanazt ja va sol -
ták: a szen ve dô alany men jen férj hez, aki majd se -
gít he lyén tar ta ni a mé het. Ha pe dig a be teg nek már
volt fér je, hol kár té kony, hol kel le mes fô ze tek kel
igye kez tek he lyé re kény sze rí te ni vagy csa lo gat ni a
mak ran cos mé het.2

Shakes peare ko rá ban a hisz té riát ta lá lóan „anyá -
nak” is ne vez ték. No ha Shakes peare ol vas hat ta Ed -
ward Jor dan A Brief Dis co ur se of a Di se a se Cal led the
Suf fo ca ti on of the Mo ther [Rö vid ér te ke zés egy be -
teg ség rôl, mely nek ne ve: az anya ful la dá sa] cí mû,
1603-ban meg je lent írá sát, va ló szí nû leg úgy ér tette
az „anyát”, mint bár ki más, vagyis a nôk rôl al kotott
el kép ze lé sek kon tex tu sá ban. El vég re a hisz té ria ál -
ta lá nos ság ban a nô ele ven me ta fo rá ja: azé a nôé,
akit ak kor és ké sôbb a gye rek szü lés és -ne ve lés tes -
ti leg meg ter he lô mun ká já ra ítélt te remt mény nek,
mégis a fér fi nál fi zi ka i lag gyen gébb nek gon dol tak.
Tem pe ra men tu mát és er köl csét te kint ve Évá hoz
ha son lóan in ga tag nak: sze szé lyes nek, min den te -
kin tet ben vét ség re haj la mos nak. A mé het pe dig, a
nô ment sé gét, egy ben di csô sé gét, a gyen ge ség je -
lé nek és for rá sá nak tar tot ták e tes ti ség re, nem a
szel le mi és ér tel mi mun ká ra ter mett lény ré szé rôl.
A hisz té ria el ne ve zés alá vont tü ne tek sok fé le sé ge
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A Lear ki rály ból hiány zó anya

1 Az an gol szö veg bôl vett idé ze tek for rá sa: Ken neth Mu ir (szerk.): King Lear. Camb ridge, Mass., 1952. – A Vö rös mar ty Mi -
hály for dí tá sá ból vett rész le tek pe dig az aláb bi kiadás ból szár maz nak: Shakes peare összes drá mái. II I. k. Tra gé diák. Bp., Eu -
ró pa, 1988. 605–742. (A for dí tó meg jegy zé se.)

2 Vö. Il za Veith: Hy ste ria: The Hi sto ry of a Di se a se. Chi ca go, 1965.
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az ér ze lem nek azo kat a mód jait és azo kat az in téz -
mé nye ket, tár sa dal mi kó do kat de konst ru ál juk,
ame lyek be az an gol iro da lom nagy ré sze, ha nem
az egé sze beágya zó dik.

Ám ah hoz, hogy – Freud egyik ked venc me ta -
fo rá ját hasz nál va – fel tár has suk az iro da lom ban a
pat riar chá lis szen zi bi li tást, nem egyet len szin tet kell
csu pán ala po san át vizs gál nunk. Ha a pszi cho ana -
lí zis tör té ne tét néz zük, az Ödi pusz komp le xus fel -
fe de zé se – az egyén fej lô dé si sza ka szait te kint ve épp
for dí tott sor rend ben – megelôz te a pre ö di pá lis ta -
pasz ta lat fel fe de zé sét. Ha son ló képp, a pat riar chá -
lis struk tú rák: a ha ta lom, a kont roll, az erô szak, a
lo gi ka, a li nea ri tás, a nô gyû lö let, a fér fi fel sôbb ren -
dû ség struk tú rái szá mos szö veg fel szí nén fel tûnnek.
Ám alat tuk, mintegy pa limp szeszt ként, meg ta lál -
ha tó az, amit „anyai szö veg mö göt ti nek” [ma ter nal
sub text] ne ve zek: az anya ság be vé sô dé se a fér fi lé -
lek be, az anya pszi cho ló giai je len lé te, akár meg je -
le ní tés re ke rül sze rep lô ként, akár nem.7 A Lear ki -
rály ezen ol va sa tá ban meg pró bá lom, mint egy ré -
gész, fel tár ni a rej tett anyát a fô hôs bel sô vi lá gá ban.

Ér de kes, hogy a szó szo ros ér tel mé ben vett anya
hiány zik a Lear ki rály ból. A ko ráb bi, is me ret len
szer zô ál tal írt da rab, amely Shakes peare egyik for -
rá sa volt, a fô hôs be szé dé vel nyit, fel pa na szol ván
„leg ked ve sebb ki rály né ja” ha lá lát.8 Shakes peare
azon ban, aki sok te kin tet ben szo ro san kö vet te a
da ra bot, csak uta lás sze rûen em lí ti e ki rály nét.
A cse lek ményt ka tak liz ma sze rûen elin dí tó el sô je -
le net ben ki zá ró lag apá kat lá tunk, azon is ten hez ha -
son la tos ké pes sé gük kel, hogy naggyá te gyék vagy
tönk re te gyék a gye re kei ket. A da rab e szem be tû nô

ki ha gyás ré vén ar ti ku lál ja a csa lád pat riar chá lis fel -
fo gá sát: a gye re kek egye dül az apák nak kö szön he -
tik lé te zé sü ket, a te rem tés ben pe dig el ho má lyo sít -
ja az anya sze re pét az apáé, ami csak erô sí ti a fér fi
ki vált sá gát és ha tal mát.9 A Lear és a Glo ster ál tal
uralt, arisz tok ra ta, pat riar chá lis csa lá dok ban nincs
anya. A sze re tet, a ha ta lom, az au to ri tás egye dü li
for rá sa az apa, a ma ga te kin télyt pa ran cso ló, fé le -
lem mel ve gyes tisz te le tet kel tô je len lé té vel.

Amit azon ban a da rab elénk tár, az e je len lét ku -
dar ca: az apa ha tal má nak csôd je a sze re tet fö lött
egy pat riar chá lis vi lág ban tör té nô ren del ke zés te -
kin te té ben és az ér zel mi bün te tés, ame lyet a ha ta -
lom gya kor lá sért kell fi zet nie.10 Lear ra gasz ko dá sát
az apa ha tal má hoz kér dé ses sé te szi an nak in ga tag -
sá ga, ahogy – mint az elöl já ró ban idé zett so rok jel -
zik – az anya hiá nya is rej tett je len lé te fe lé mu tat.
Ami kor Lear elô ször ér zi át Cor de lia el vesz té sét és
a nô vé rei ál tal oko zott se be ket, azaz kezd rá döb -
ben ni sa ját se bez he tô sé gé re, lel ki ál la po tát hisz té -
riá nak, „anyá nak” ne ve zi, ame lyet az anyá val va ló
el foj tott azo no su lá sa ként ér tel mez he tünk. A nôk -
nek és a ve lük kap cso lat ba hoz ha tó szük ség le tek -
nek, vo ná sok nak, mint Lear vé li, „alant az ele mük”
– le szól va, el hall gat tat va, meg ta gad va. E pat riarchá -
lis vi lág ban a fér fi iden ti tás ab ban áll, hogy el fojt a
a se bez he tô sé get, a füg gô sé get és az ér zel mi képessé -
get, mint „nôies nek” [fe mi ni ne] mon dott ele me ket.

Ha a pszi cho ana lí zis fe lôl néz zük, az Er zsé bet-
ko ri csa lád tár sa dal mi szer ke ze té nek és ér zel mi di -
na mi ká já nak újabb ku ta tá sai hát te réül szol gál hat -
nak an nak, hogy Lear csa lá di drá má ja a férfiség
[mas cu li nity] tra gé diá ja ként nyer jen új ér tel met.11

4

a nô ki szá mít ha tat lan nak vélt ter mé sze té rôl árul -
ko dik. A gyógy mód pe dig – a férj és a rend sze res
sze xuá lis együtt lét – e meg bíz ha tat lan nôi test rész
fér fi kont roll alatt tar tá sá nak szük sé ges sé gé rôl.3

A pszi cho ana lí zis mond hat ni a hisz té ria ván dor -
ló mé hé bôl szü le tett, és An na O., a Freud és Jo sef
Breu er ál tal 1895-ben pub li kált Ta nul má nyok a hisz -
té riá ról fô hô se bá bás ko dott fö löt te. Ô ne vez te a
pszi cho ana lí zist „be széd kú rá nak”, és bi zo nyos ér -
te lem ben ô is fe dez te fel. A hisz té ria tü ne tei nek élô
tár há za ként aka rat la nul is fé lig ön tu dat lan ál la pot -
ba süllyedt, ami kor Breu er meg lá to gat ta, és csak
ar ról volt haj lan dó be szél ni, ami bán tot ta, így nyit -
va meg az utat a sza bad asszo ciá ció, a men tá lis
rend el le nes sé gek ke ze lé sé nek pszi choana li ti kus
mód ja fe lé. Mind a pszi cho ana lí zis, mind a hisz té -
ria szem pont já ból lé nye ges át tö rést je len tett an nak
fel fe de zé se, hogy a fur csán sok ré tû fizi ká lis tü ne -
tek va ló já ban egy tu dat ta lan men tá lis konflik tus
szim bo li kus ki fe je zô dé sei. Azál tal, hogy a hisz té ria
okát át he lyez ték a méh bôl a fej be, Breu er és Freud
ké pes sé vál tak a megér té sé re, a ke ze lé sé re és bi zo -
nyos mér té kig a gyó gyí tá sá ra. Az ál ta luk ke zelt bé -
csi nôk ese té ben mégis azt lát juk, hogy a hisz té ria
a méh bôl fa kadt, ha a mé het a nôk kel kap cso lat ba
hoz ha tó ér zé sek és szük ség le tek me ta fo rá já nak te -
kint jük. Di an ne Hun ter sze rint An na O. va ló já ban
a sa ját nôi szub jek ti vi tá sát be szél te ki.4 Bé nult ke -

zé nek, kan csa lí tá sá nak és be széd za va rá nak test -
nyel vi je lein ke resz tül fe jez te ki an nak az apa ál tal
uralt csa lád nak és a fér fi ál tal uralt vi lág nak a rá
mint nô re tett ha tá sát, amely el foj tot ta a nôi han -
got. Be teg sé gé nek oka egy szer re volt sze xuá lis és
szo ciá lis: a pat riar chá lis csa lád.

Mi vel a csa lád az egyén fej lô dé sé nek el sô szín -
te re, egy ben a szo cia li zá ció el sôd le ges kö ze ge, a lel -
ki és szo ciá lis struk tú rák kö zöt ti köz ve tí tô ként és
a gender iden ti tás for má ló dá sá nak ol vasz tó té ge lye -
ként szol gál. Anyá val és apá val ren del ke zô lé nyek -
ként ta nul juk meg, ho gyan vál junk nô vé és fér fivá.
Az ant ro po ló gus Ga y le Ru bin a pszi cho ana lí zist „az
em be ri tár sa da lom sze xua li tá sá nak el mé le te ként,
be tel je sí tet len fe mi nis ta teó ria ként” tár gyal ja, „azon
fo lya ma tok leírá sa ként, ame lyek ré vén a ne mek el -
kü lö nül nek és for má lód nak, vagyis ahogy a bi sze -
xuá lis, két ne mû cse cse mô lánnyá vagy fiúvá ala -
kul”.5 A je les Shakes peare-kri ti kus, C. L. Bar ber pe -
dig „a csa lá don be lü li sze re tet és tisz te let szo cio ló -
giá ját” lát ja a pszi cho ana lí zis ben.6 Freud a fiú
szem szö gé bôl fi gyel te e csa lá di drá mát, s úgy vél -
te, a gender fej lô dé sét el sôd le ge sen az apá hoz fû -
zô dô kap cso lat ha tá roz za meg. Mi vel Freud a fal -
losz kul tu rá lis pri má tu sá ra ala poz ta a sze xuá lis el -
kü lö nü lést, olyan csa lád szer ke zet kon tex tu sá ban,
amely a pat riar chá lis tár sa da lom pszi cho ló giai
felépí té sét tük rö zi, le he tô vé tet te szá munk ra, hogy

3 Veith (ld. 2. láb jegy zet) ki mu tat ja, hogy a kö zép kor ban nem be teg ség nek gon dol ták a hisz té riát, ha nem a bo szor kány ság
lát ha tó je lé nek. Jor dan em lí tett ér te ke zé sét épp a ket tô kö zöt ti meg kü lön böz te tés bi zo nyí tá sa cél já ból ír ta. Mind az ô mun -
ká ja, mind Sa mu el Hars nett bo szor kány ül dö zés el le ni pamflet je – amely bôl Shakes peare Sze gény Ta más nyel ve ze té nek
jó ré szét me rí tet te – azt a ha tást ér te el, hogy a hisz té ria és a bo szor kány ság mint a nôk kel kap cso lat ba ho zott vi sel ke dés
de viáns for mái kö zöt ti pár hu za mok ki mu ta tás ra ke rül tek, ame lye ket az tán a nôk rossz hír be ho zá sá nak és erôs kont roll
alá ve té sé nek iga zo lá sá ra hasz nál tak. A ko rai mo dern Eu ró pa iro dal mi és tár sa dal mi for mái ban meg nyil vá nu ló „ne mi el -
té ve lye dé sek rôl”, a fö löt tes po zí ció ba ke rült és a fér fiakon ural ko dó nôk rôl írott ta nul má nyá ban Na ta lie Ze mon Da vis
megál la pít ja, hogy az ef fé le nôi za bo lát lan ság oká nak a ván dor ló mé het tar tot ták. „Ezút tal a nô al sóbb ré sze ju tott uralomra
a fel sô fö lött, és ha sza bad utat en ged tek ne ki, a nô ural ni akar ta a (raj ta kí vül) fö löt te ál ló kat is. Az egy há zi ha tó sá gok
állí tá sa sze rint fék te len sé ge a bo szor kány ság bû nös prak ti kái hoz ve zet het te.” Ld. Wo men on Top. In: Da vis: So ciety and
Cul tu re in Early Mo dern Fran ce. Stan ford, Ca lif., 1975. 125. Hil da Smith pe dig fel hív ja a fi gyel met ar ra, hogy egy 1652-
ben meg je lent, nô gyó gyá szat tal fog lal ko zó szö veg „a mát rix ként” [The Mat rix] hi vat ko zik a nôi sze xua li tás egész rend sze -
ré re, ame lyet alá ren del a sza po ro dás funk ció já nak. Ld. Gyna e co logy and Ide o logy in Se ven te enth- Cen tu ry Eng land. In:
Be re ni ce Car roll (ed.): Li be ra ting Wo men’s Hi sto ry. Ur ba na, Il li nois, 1976. 97–114. A hisz té ria mint „a kor társ kul tu rá lis
és szo ciá lis for má kat komp lex mó don ki hasz ná ló” rend el le nes ség el mé le té hez ld. Alan Krohn: Hy ste ria: The Elu si ve Neu -
ro sis. New York, 1978.

4 Di an ne Hun ter: Psy cho a naly tic In ter ven ti on in the Hi sto ry of Cons ci o us ness, Be gin ning with O. In: Shir ley Nel son Garner,
Cla i re Ka ha ne and Ma de lon Spren gne ther (szerk.): The M(O)ther Ton gue: Es sa ys in Fe mi nist Psy cho a naly tic In terp re ta ti on.
Itha ca, New York, 1985. Freud sze rint az anyá hoz va ló ra gasz ko dás „kü lö nö sen kö ze li kap cso lat ban áll a hisz té ria oká -
val, ami nem cso da, te kint ve, hogy mind e fá zis, mind a neu ró zis jel leg ze te sen nôi”. Fe ma le Se xu a lity (1931). In: The Stan -
dard Edi ti on. Lon don, 1953–, 21. k. 223–245.

5 Ga y le Ru bin: The Traffic in Wo men: No tes on the ’Po li ti cal Eco no my’ of Sex. In: Ra y na Rei ter (szerk.): To ward an Anth -
ro po logy of Wo men. New York, 1975, 184–185.

6 C. L. Bar ber: The Fa mily in Shakes peare’s De ve lop ment. In: Mur ray Schwartz and Cop pé lia Kahn (szerk.): Rep re sen ting
Shakes peare: New Psy cho a naly tic Es sa ys. Bal ti mo re, 1980. 199.

7 Vö. Cop pé lia Kahn: Ex ca va ting ’Tho se Dim Mi no an Re gi ons’: Ma ter nal Sub texts in Pat ri ar chal Li te ra tu re. Di a cri tics. Sum -
mer 1982. 32–41. Ez az írá som tar tal maz za je len ta nul mány sok kal sû rí tet tebb vál to za tát is. Az anyai szö veg mö göt ti gon -
do la tát az aláb bi írás su gall ta: Ma de lon Gohl ke: „I woo ed thee with my sword”: Shakes peare’s Tra gic Pa ra digms. In: Mur -
ray Schwartz and Cop pé lia Kahn (szerk.): Rep re sen ting Shakes peare: New Psy cho a naly tic Es sa ys. Bal ti mo re, 1980. Gohl ke
ír ar ról a „vi szony rend szer rôl”, amely ben „a nô ket te kin tik erôs nek, a fér fiak pe dig igye kez nek el ke rül ni se bez he tô sé gük
tu da tát a nôk höz va ló vi szo nyuk ban. Azt a se bez he tô sé get, amely – mint vé lik – »nôies sé« te szi ôket”. 180.

8 The True Chro nic le Hi sto rie of King Leir. In: Geoff rey Bul lock (szerk.): Nar ra ti ve and Dra ma tic So ur ces of Shakes peare. VI I.
New York, 1973. 337–402.

9 „’Sha ping Fan ta sies’: Fi gu ra ti ons of Gen der and Po wer in Eli za be than Cul tu re” (In: Mar ga ret W. Fer gu son, Mau reen Qu -
il li gan and Nancy Vi ckers (szerk.): Rew ri ting the Re na is san ce. Chi ca go and Lon don, 1986. 65–87.) cí mû nagy sze rû és tág -
lá tó kö rû ta nul má nyá ban Louis Ad ri an Mont ro se ki mu tat ja a Szen ti vá né ji ál mot át szö vô pat riar chá lis ideo ló giát, amely el -
vi tat ja az anya sze re pét a te rem tés ben, ahol egye dül a fér fiak „te rem te nek nô ket, és te rem tik meg ön ma gu kat a nô kön ke -
resz tül”. Mont ro se e meg gyô zô dést „azon ter mé sze tes tény túl kom pen zá lá sa ként” ér tel me zi, „hogy a fér fiak va ló já ban a
nôk bôl szü let nek, to váb bá azon kul tu rá lis tény túl kom pen zá lá sa ként, hogy a fér fiak kö zöt ti vér sze rin ti és ro ko ni kap cso -
la tok az anyák, a fe le sé gek és a lány gyer me kek ré vén jön nek lét re”.

10 Ezt az el gon do lást Mur ray Schwartz fej tet te ki ab ban az elô a dás so ro zat ban, ame lyet az aláb bi he lyen és idô ben tar tott:
Cent re for the Hu ma ni ties, Wes le y an Uni ver sity, 1978. feb ruár-áp ri lis.

11 Law ren ce Sto ne The Fa mily, Sex and Mar ri a ge in Eng land, 1500–1800 cí mû mun ká ja (New York, 1978) ala pos ké pet fest
az Er zsé bet-ko ri szü lô-gye rek vi szo nyok ról, amely igen ins pi rá ló a Shakes peare-da ra bok ér tel me zé se szem pont já ból, mi -
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di lem máit, rész ben ab ból ki fo lyó lag, hogy egy bi -
zo nyos tör té nel mi pil la nat ban al ko tott. A mag csa -
lád nak az ún. „af fek tív in di vi dua liz mus” kiala ku -
lá sá ban be töl tött sze re pét tár gyal va Law ren ce Sto -
ne megál la pít ja, hogy Shakes peare ko rá ban fel tû -
nôen meg nö ve ke dett az apa ha tal ma a fe le sé ge és
a gye re kei fö lött. Sto ne me rész té zi se ádáz bí rá la -
tok tár gya lett, s ha az Er zsé bet-ko ri csa lád nak az
af fek tív in di vi dua liz mus fej lô dé sé ben ját szott sze -
re pé rôl al ko tott el kép ze lé se nem is, ma gá ról e csa -
lád ról adott leírá sa ér vé nyes nek te kint he tô.16

A 16. szá za di arisz tok ra ta csa lád pat ri li ne á ris
(apa ági le szár ma zá sú), pri mo ge ni tu rá lis (el sô -
szü löt ti örö kö sö dé sû), és pat riar chá lis volt. Pat -
ri li ne á ris, mert a fér fi volt az, aki nek ôseit bô -
szen ku tat ták a ge nea ló giá val és he ral di ká val
fog lal ko zók, és a ran gok, cí mek is szin te min -
den eset ben a fér fi vo na lán örök lôd tek. Pri mo -
ge ni tu rá lis, mert a va gyon jó ré szét a legidô sebb
fiú örö köl te, s az öccseit csu pán sze rény év já ra -
dék kal vagy egy ki sebb bir tok ha szon él ve ze té -
vel bo csá tot ták ki az élet be. Vé gül pat riar chá lis,
mert a férj és az apa kvá zi egy des po ta telj ha tal -
má val ural ko dott a fe le sé ge és a gye re kei fö lött.17

A pat riar chá tust, amely nek le té te mé nye se ként a csa -
lád szol gált, a dol gok ter mé sze tes rend jé nek te kin -
tet ték.18 De más „ter mé sze tes ren dek hez” ha son -
lóan, ez is alá volt vet ve a tör té nel mi vál to zás nak.
Sto ne sze rint 1580 és 1640 kö zött egy po li ti kai és
egy val lá si erô is köz re ját szott az apa csa lá don be -
lü li ha tal má nak nö ve ke dé sé ben. Amint kon szolidál -
ó dott a Tu dor- Stu art ura lom, igye ke zett aláás ni az
ôsi fô úri lo ja li tást a csa lád hoz, hogy fel vált sa azt a
ko ro na irán ti hû ség. E kam pány ré sze ként az ál lam
a pa ter fa mi li as irán ti en ge del mes ség re buz dí tott, az
ál lam és a csa lád, a ki rály és az apa kö zöt ti ha gyo -
má nyos ana ló gia szel le mé ben. I. Ja kab dek la rál ta,

hogy „a ki rály sze re pe olyan, mint az apáé a csa lád -
ban, hi szen a ki rály pa rens pat ri ae, né pé nek po litikai
aty ja”.19 Az ál lam te hát köz vet len ér de kelt ség gel bírt
a pat riar chá tus csa lá don be lü li megerô sí té sé ben.

Ez zel egyide jû leg a pu ri tán fun da men ta liz mus
– Mó zes tör vé nyé nek szó sze rin ti ér tel me zé se ere -
de ti, pat riar chá lis kon tex tu sá ban – is erô sí tet te a
pat riar chá lis ele me ket mind a ke resz tény ta ní tás -
ban, mind a gya kor lat ban. Ház né pe fe je ként az apa
több felada tot át vett a pap tól: a na pi imád sá gok so -
rán ô ve zet te a ne ki alá ren del tek kel ki bô vült csa -
lád ját, lel kük ál la po tát ô kér te szá mon, vál lal ko zá -
saik ra ô adott ál dást, vagy ô von ta meg. No ha a pro -
tes táns teo ló gu sok a nôk szel le mi egyen lô sé gét hir -
det ték, hely te le ní tet ték a ket tôs mér cét, és mind két
nem ese té ben ma gasz tal ták a há zas ál la po tot, a
Szent írás ra hi vat koz va buz gón párt fo gol ták a fe le -
ség alá ve té sét a férj nek, mond ván, a férj „Is ten kép -
má sa”. A menny és a csa lád egyaránt pat riar chá lis
volt. A ko ro na ál tal kiadott, a temp lo mok ban he ti
rend sze res ség gel felol va san dó egyik szent be széd, a
há zas ság szent sé gé nek ho mí liá ja Szent Pál fi gyel -
mez te té sét idé zi és ma gya ráz za: „Az asszony en ge -
del mes ked jék fér jé nek, akár csak az Úr nak, mert a
fér fi fe je az asszony nak, ahogy Krisz tus fe je az Egy -
ház nak”.20 A nô alá ve tett sé ge fér je aka ra tá nak gya -
kor la ti lag a fér fi pat riar chá lis ha tal má nak, azaz fér -
fias sá gá nak [man li ness] mér cé je ként szol gált.

Ami a ne ve lést il le ti, a szü lôi felada tok megosz -
tá sa ha son lóan alá ve tet té tet te a gye re ke ket az apa
aka ra tá nak. A ha ta lom és az ér ze lem pu ri tán meg -
kö ze lí té sé rôl írott ta nul má nyá ban Da vid Le ve renz
kieme li, mi lyen hang sú lyos nak vél ték az anyá nak
mint a kis gye re kek gyön géd ne ve lô jé nek sze re pét,
szem ben az apáé val, ame lyet a na gyobb gye re kek
szi go rú fe gyel me zô jé ben és szel le mi ve ze tô jé ben
lát tak. Ar ra ösz tö nöz ték az anyá kat, hogy fel tét len
sze re tet tel vi sel tes se nek kis gye re keik iránt, de el -
vár ták, hogy vissza fog ják ér zé sei ket, „miu tán az apa
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Nem ré gi ben töb ben tár gyal ták az anya sá got – a csa -
lá di sze re pek ha gyo má nyos felosz tá sát, amely sze -
rint a nô el sôd le ges felada ta a gye rek szü lés és -ne -
ve lés – oly mó don, mint egy fe lôl a pat riar chá tus ál -
tal fenn tar tott, más fe lôl a pat riar chá tust erô sí tô tár -
sa dal mi in téz ményt.12 Fô ként Nancy Cho do row
bí rál ta mély re ha tóan a pszi cho ana lí zis el kép ze lé -
sét ar ról, ho gyan for mál ja a ko rai anya-gye rek kap -
cso lat a gye rek tu da tát fér fi vagy nô vol tá nak [ma -
le ness or fe ma le ness] vo nat ko zá sá ban. Cho do row
sze rint a masz ku lin én tu dat a nôi ség hez [fe mi ni -
nity] va ló kez de ti kö tô dés eluta sí tá sa ré vén for má -
ló dik, amely hát rá nyo san be fo lyá sol ja a fér fi hozzá -
ál lá sát a nôk höz és ál ta lá ban vé ve az apa ság ra va ló
ké pes sé get. Lear-ér tel me zé sem az anya ság sze re pé -
nek több te rü le ten zaj ló fe mi nis ta új raér tel me zé -
sére tá masz ko dik, s kü lö nö sen so kat kö szön het
Nancy Cho do row vizs gá ló dá sai nak.

Sze rin te anyák ként a nôk az anya ság ké pes sé -
gé vel és vá gyá val bí ró lá nyo kat ne vel nek, amely az
anya-lá nya kap cso lat fo lyo má nya. Fiúk ne ve lé se -
kor az utód gon do zás ké pes sé ge és szük ség le tei kor -
lá to zás ra ke rül nek az apá vá vá lás ra va ló fel ké szí tés
cél já ból. Az ego for má ló dá sá nak fo lya ma tá ban az
anya sze re pé nek el sôbb sé gé re he lye zett hang súly
ön ma gá ban még nem új don ság, csak kö ve ti olyan
teo re ti ku sok meg lá tá sait, mint Me la nie Klein, Mi -
chael és Ali ce Ba lint, John Bowl by és Mar ga ret Mah -
ler, hogy fényt ves sen a lé lek azon sö tét te rü le té re,
ame lyet Freud a gö rö göt megelô zô mi nó szi kul tú -
rá hoz ha son lí tott: „csu pa ho mály és csu pa ár nyék,
szin te le he tet len új ra éle tet le hel ni be lé”.13 Ám Cho -
do row el gon do lá sa az anya-gye rek kap cso lat ról a
pszi cho ana lí zis lé nye gi ál lás pont ját kér dô je le zi meg
a csa lád és a gender sze re pét il le tôen a gye rek egó -
já nak és sze xuá lis iden ti tá sá nak for má ló dá sá ban.

Mi vel Shakes peare da rab jai ban kulcs fon tos sá -
gú nak vé lem a csa lá di vi szo nyo kat és a gender iden -
ti tást, Cho do row ku ta tá sai nak legér té ke sebb as pek -

tu sa szá mom ra az az össze ha son lí tó pers pek tí va,
amely be a gender fej lô dé se szem pont já ból a ne me -
ket ál lít ja. Mind ket tô szá má ra sok kal in kább az
anya, mint az apa sze re pe a dön tô, akár a gye rek
sze mé lyi ség fej lô dé sét (az én tu dat ala ku lá sát), akár
a gen der- tu da tát te kint ve. Az iden ti tás eme két
össze te vô jét azon ban csak a vizs gá ló dás cél já ból
sza bad ket té vá lasz ta ni. Kez det ben mind két nem
én tu da ta az anyá hoz-nô höz va ló vi szo nyá ban for -
má ló dik. Ám a lány gyer mek nô vol tá nak [fe ma le -
ness] tu da ta az anyá val va ló kez de ti össze tar to zá -
son és a ve le va ló ké sôb bi azo no su lá son ke resz tül
ala kul ki, míg a fiúgyer mek fér fi vol tá nak [ma le -
ness] tu da ta a kez de ti egy ség el le né ben. Ro bert Stol -
ler sze rint, aki nek mun ká ja alá tá maszt ja Cho do -
row ér ve lé sét, „a nor má lis anya gye rek szim bió zis -
ban kiala ku ló el sza kít ha tat lan kö te lék az anya nô
vol tá hoz [fe ma le ness] és nôi sé gé hez [fe mi ni nity]
se gí ti a lány gyer mek iden ti tá sát”, míg a fiúgyer mek -
nél „a fér fi vá vá lás fo lya ma tát fe nye ge ti e mély, el -
sôd le ges egy ség az anyá val”.14 Egy lány gender
iden ti tá sát erô sí ti, egy fiúét vi szont ve szé lyez te ti az
egy ség és az azo no su lás ugyanazon meg ha tá ro zó
nôi lénnyel. Cho do row sze rint te hát a fér fi sze mé -
lyi sé ge a nôi ség hez [fe mi ni nity] fû zô dô kap cso lat
eluta sí tá sán ke resz tül bon ta ko zik ki; bi zo nyos te -
vé keny sé ge ket fér fias nak [mas cu li ne] is mi nô sí te -
nek, ma ga sabb ren dû nek a gyer mek kor anyás vi -
lá gá hoz ké pest, a nôk te vé keny sé geit pe dig leér té -
ke lik. E kü lönb ség té tel a pat riar chá lis ideo ló gia
szer ves ré sze, amely el ha tá rol ja egy más tól a fér fi és
a nôi tár sa dal mi sze re pe ket és vi sel ke dést.15

Az iro dal mi ká non egé szé ben ki mu tat ha tó az
anya ság be vé sô dé se a fér fi lé lek be, az anya pszi cho -
ló gia je len lé te a fér fiak ban, füg get le nül at tól, hogy
meg je len nek-e anyák az ál ta luk írt szö ve gek ben,
vagy ame lyek ben sze re pel nek. Ám Shakes peare az,
aki legim po zán sabb és a leg na gyobb éles lá tás ról ta -
nús ko dó mó don tár ja elénk a fér fi lét [man hood]

köz ben el lent mon dás ban is áll ve lük. Ld. kü lö nö sen 151–218. Sto ne- nak az Er zsé bet-ko ri pat riar chá lis csa lád dal kap -
cso la tos ál lás pont ját az aláb bi ta nul má nya fog lal ja össze: The Ri se of the Nuc le ar Fa mily in Early Mo dern Eng land. In:
Charles E. Ro sen berg (szerk.): The Fa mily in Hi sto ry. Phi la del phia, 1975. 25–54.

12 Ad rien ne Rich: Of Wo men Born: Mo ther hood as Ex pe rien ce and In sti tu ti on. New York, 1976.; Do ro thy Din ner stein: The Mer -
ma id and the Mi no taur: Se xu al Ar ran ge ments and Hu man Ma la i se. New York, 1976.; Nancy Cho do row: The Rep ro duc ti on
of Me a ning: Psy cho a la y sis and the So ci o logy of Gen der. Berke ley and Los An ge les, 1979. A 7. láb jegy zet ben em lí tett, „Ex ca -
va ting ’Tho se Dim Mi no an Re gi ons’” cí mû cik kem rész ben e köny vek re cen zió ja.

13 Sig mund Freud: Fe ma le Se xu a lity (1931). In: The Stan dard Edi ti on. Lon don, 1953–, 21. k. 228.
14 Ro bert Stol ler: Facts and Fan cies: An Exa mi na ti on of Freud’s Con cept of Bi se xu a lity. In: Je an Stro u se (szerk.): Wo men

and Analy sis: Di a lo gu es on Psy cho a naly tic Views of Fe mi ni nity. New York, 1974. 358.
15 Shakes peare da rab jai nak e kü lönb ség té tel és a hoz zá kap cso ló dó ideo ló gia fé nyé ben tör té nô ol va sa tá hoz ld. az aláb bi

köny ve met: Man’s Esta te: Mas cu li ne Iden tity in Shakes peare. Berke ley and Los An ge les, 1981.

16 Ld. az aláb bi re cen zió kat: E. P. Thomp son, Ra di cal Hi sto ry Re view. 20. 1979. 42–50.; Alan Mac Far la ne, Hi sto ry and The -
o ry, 18. 1979. 103–126.; Ran dolph Traum bach, Jo ur nal of So ci al Hi sto ry, 13. 1979. 136–143.; Ri chard T. Vann, Jo ur nal
of Fa mily Hi sto ry, 4. 1979. 308–315.

17 Law ren ce Sto ne: The Cri sis of the Ari sto cra cy, 1558–1641. New York, 1967. (át dol go zott kiadás) 271.
18 A most kö vet ke zô két be kez dést az aláb bi köny vem bôl emel tem át: Man’s Esta te: Mas cu li ne Iden tity in Shakes peare. Berke -

ley and Los An ge les, 1981. 13–14.
19 Az idé zet for rá sa: C. H. McIl wa in (szerk.): Po li ti cal Works of King Ja mes I. Camb ridge Mass., 1918. 307. Idé zi: Law ren ce

Sto ne: The Ri se of the Nuc le ar Fa mily in Early Mo dern Eng land. In: Charles E. Ro sen berg (szerk.): The Fa mily in Hi sto -
ry. Phi la del phia, 1975. 54.

20 An Ho mily of the Sta te of Mat ri mony. In: John Griffiths (szerk.): The Two Books of Ho mi lies Ap po in ted to be Re ad in Chur -
ches. Ox ford, 1859. 505. – A Szent Pál tól vett idé zet (Ef 5, 2a. 22–23) a Szent Ist ván Tár su la ti Bib liá ból szár ma zik. (A for -
dí tó meg jegy zé se.)
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Ami kor má sik két lá nya egyaránt rossz anyá nak
bi zo nyul, mert nem elé gí tik ki a „sze líd daj ká lat ra”
[„kind nur se ry”] vo nat ko zó igé nyét, Leart ha tal má -
ba ke rí ti „az anya”: az anyai je len lét nél kü lö zé sének
el vi sel he tet len fáj dal ma. S több fé le kép pen támad:
egy részt azon vágy ál tal, hogy könnyek re fakad jon
és si ras sa ha tal mas vesz te sé gét, más részt azon, ha -
son lóan erôs vágy ál tal, hogy fojt sa el a könnyeit,
s in kább vá dol ja, ál lít sa tör vény szék elé, ítél je el,
bün tes se és aláz za meg azo kat, akik miatt rá kellett
döb ben nie sa ját se bez he tô sé gé re és füg gô sé gé re. Az
anya te hát, aki ott van Lear nek a lá nyai bru ta li tásá -
ra adott vá la szá ban, mégis csak meg je le nik ab ban a
pat riar chá lis vi lág ban, amely bôl lát szó lag ki zár ták.
Az el foj tott anya vissza tér, fô ként Lear ha ra gos pro -
jek ciói ban, ame lyek szim bió zis ban lát tat ják ôt a lá -
nyai val, mintegy az anyá val va ló pre ö di pá lis kap -
cso lat felele ve ní té se ként. E döb be ne tes ké pek által,
ame lyek ben a szü lô-gye rek, az apa-lá nya és a férj-
fe le ség kap cso lat fel bo rul és össze za va ro dik, Lear
szin te új raélt gyer me ki düh vel tá mad a lányaiban
meg tes te sü lô, ôt eluta sí tó vagy hiány zó anya el len.

Hadd ad jak itt han got egy fel té te le zés nek, ame -
lyet Sto ne össze fog la lá sa ins pi rált ar ról a szo kás ról,
hogy a gye re ke ket szü le té sük kor szop ta tós daj kák -
nak ad ták ki, és csak ti zen két-ti zen nyolc hó na po -
san ke rül tek új ra any juk kar jai ba, aki ak kor ra ide -
gen né vált szá muk ra.26 A Shakes peare-ko ra be li
köz ne mes ség és arisz tok rá cia megannyi tag ja volt
kény te len el szen ved ni az anya nél kü lö zé sé nek sú -
lyos trau má ját a szop ta tós daj ká já tól va ló el vá lasz -
tás miatt. John Bowl by írá sai ból is mer jük e trau ma
kö vet kez mé nyeit: a haj la mot, hogy túl zó igénnyel
for dul junk má sok fe lé, az ag go dal mat és dü höt, ha
eze ket az igé nye ket nem elé gí tik ki, va la mint az in -
ti mi tás ra va ló ké pes ség csor bu lá sát.27 Cor de lia,
vagyis az ôt lát szó lag eluta sí tó, ezért ál ta la eluta sí -
tott „daj ka” el vesz té sé re Lear úgy rea gál, hogy ven -
dég jo got kér száz lo vag ja szá má ra, majd dü hö sen
rá tá mad Re gan re és Go ne ril re, ami kor nem mu tat -
nak elô zé keny sé get és együtt ér zést, vé gül a fe nyé -
ren szám ki vet ve eluta sít ja az em be ri tár sa da lom
egé szét. A bi ro da lom felosz tá sát kö ve tôen a ne gye -
dik je le net ben lát juk új ra, amint el lent mon dást
nem tû rôen pa rancs ba ad ja: „Per cig se kell jen vár -
nom az ebéd re. Eredj, sür gesd.” [„Let me not stay
a jot for din ner; go, get it re a dy.” I.iv.9–10.], azaz
el lá tást kö ve tel egy ró la anya ként gon dos ko dó nô -

tôl. Úgy vé lem, ôrü le te sem más, mint dü hödt tom -
bo lás az anya je len lé té tôl va ló meg fosz tás miatt.
Nem tu dom bi zo nyí ta ni, de haj lok e dü höt az ural -
ko dó osz tály kö ré ben el ter jedt szo kás, a szop ta tós
daj ka ság szo ciá lis pa to ló giá já nak ré sze ként ke zelni.

Az orá lis tom bo lás túl teng a da rab ban, amely
hem zseg a ha ra pás és megevés fan taz ma gó riái tól,
a gye re kei ket fel fa ló szü lôk és a szü lei ket fel fa ló
gye re kek ké pei tôl. Eb ben Lear jár elôl, miu tán meg -
ta gad ja Cor de li á tól „a vér ro kon ság min den jo gait”
[„pro pin qu ity and pro perty of blood”], azaz két -
ség be von ja, hogy ô nem zet te, hogy az ap ja vol na,
amint ké sôbb ta gad ja azt is, hogy Re gan és Go ne -
ril a lá nyai len né nek. Úgy fo gal maz:

The bar ba ro us Scy thi an,
Or he that ma kes his ge ne ra ti on mes ses
To gor ge his ap pe ti te, shall to my bo som
Be as well neigh bo ur’d, pi tied, and re lie ved,
As thou my so me ti me daugh ter. (I.i.116–120.)

A dur va scy tha, vagy ki gyer me két
Emész ti föl, ét vá gyát csil la pít ni,
Csak úgy le gyen ve lem ro kon, csak úgy
Se gít ve, szán va, mint te – volt leá nyom.

Meg döb ben tô e kép dur va sá ga, és jel zi Lear el sô lé -
pé sét a gon dol ko dás azon pri mi tív, gye re kes mód -
ja fe lé, amely nek ôrü le té ben átad ja ma gát. Ami kor
Cor de li á tól nem kap ja meg sze re tet-táp lá lé kát, el -
sô gon do la ta, hogy dü hé ben fel fal ja. Ké sôbb is han -
got ad az anya ként táp lá lás, az anyai erô szak és az
anya el le ni erô szak kö ré szö vô dô gon do la tok
komp le xi tá sá nak, ami kor Ed gar ron csolt, több seb -
bôl vér zô tes tét lát va ki je len ti:

Is it the fa shi on, that dis car ded fa thers
Sho uld ha ve thus litt le mer cy on their flesh?
Ju di ci o us pu nish ment! ‘twas this flesh be got
Tho se pe li can daugh ters. (II I .iv.72–75.)

Mió ta lett di vat, hogy a le mon dott
Apák így el gyö tör jék te stö ket?
Ó, éle sa gyú bün te tés: e test
Nem zet te a pe li kán leá nyo kat.

Mint ha Lear azt gon dol ná, hogy elôbb Ed gar tá -
madt az ap já ra, és ta szí tot ta el ôt [’dis car ding’ him],
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ne ve lô sze re pe vá lik el sôd le ges sé”. Az aka rat meg -
tö ré se te hát az apa felada ta volt, nem egy for mán a
két szü lôé. Le ve renz sze rint a kö te les sé gek megosz -
tá sa min dent át ha tó el len tett sé get ered mé nye zett,
„az én ret te gett as pek tu sai nak a gyön ge ség hez és a
nôk höz va ló tár sí tá sá val, a fér fi önura lom ra és a nôi
ér zel mek nek a fér fi ér te lem ál ta li irá nyí tá sá ra, a
»fej« és a »test« szét vá lasz tá sá ra he lye zett hang -
súllyal, a nôk tö ké let len sé ge he lyett a fér fiak ag go -
dal má ról szó ló nyelv vel”.21

Ha ala po san szemügy re vesszük, a Lear ki rály
el sô je le ne te so kat elárul a fö lé nyes ke dés rôl és az
azt kí sé rô fér fi ag go da lom ról. Az ud vart azért hív -
ták össze, hogy lás sa, amint Lear feloszt ja bi ro dal -
mát és átad ja ural mát, ám mindez mel lé kes ah hoz
ké pest, ami sok kal kö ze lebb rôl érin ti: leg ki sebb lá -
nyá nak ki há za sí tá sa. Amíg a fran cia ki rály és a bur -
gun di fe je de lem a so ruk ra vár nak, Cor de lia, aki -
nek ke zéért ver sen ge nek, szin tén ver seng a ho zo -
má nyért, amely nél kül nem me het férj hez. Lynda
Boo se sze rint e je le net az es kü vôi szer tar tás va rián -
sa, amely az apa és a lá nya kö zöt ti kö tô dést dra ma -
ti zál ja, még ha an nak meg sza ka dá sát is jel zi. E szer -
tar tás ban nincs he lye a meny asszony any já nak; he -
lyet te az ap ja nyújt ja át lá nyát köz vet le nül a vô le -
gény nek. A ri tuá lé ily mó don az apá nak mint
szü lô nek és au to ri tás nak a do mi nan ciá ját fe je zi ki,
az anya pe dig mind két te kin tet ben hát tér be szo rul.
Ugyanak kor az apa szim bo li ku san ke zes ke dik is
lá nya szü zes sé géért. A ce re mó nia te hát utal a vér -
fer tô zés ti lal má ra is, és fel ve ti a kér dést az zal kap -
cso lat ban, hogy mi le het Lear „rej tett szán dé ka”
[„dar ker pur po se”] Cor de lia ki há za sí tá sá val.22

Az, aho gyan Lear ma ni pu lál ni pró bál ja a szertar -
tást, hogy meg tart has sa Cor de li át, mi köz ben látszó -
lag férj hez ad ja, ar ra en ged kö vet kez tet ni, hogy a
tra gi kus cse lek ményt ki rob ban tó ér zel mi vál ság oka
Lear fruszt rált, vér fer tô zô vá gya a lá nya iránt. El -
vég re ah hoz, hogy el nyer hes se ho zo má nyát, Corde -
li á tól nem csak azt vár ja Lear, hogy ki mu tas sa, job -
ban sze re ti ôt, mint a nô vé rei, ha nem azt is – amit

jól lát a lány –, hogy még a leen dô fér jé nél is jobban.
S ami kor Lear ki ta gad ja és meg foszt ja Cor de li át az
örök sé gé tôl, úgy vé li, ho zo má nyául pusz tán át kait
ad va, kép te len né tet te a há zas ság ra, és a lány nem
fog ja tud ni oda hagy ni az apai vé del met. El len ben
amel lett ér vel nék, hogy Cor de li á nak mint lány nak-
fe le ség nek [daugh ter- wi fe] a tár sa dal mi lag szen te -
sí tett és a fej lô dés te kin te té ben is he lyes áten ge dése
– a vér fer tô zô vágy tár gyá ról va ló le mon dás – egy
mé lyebb ér zel mi szük ség le tet hív elô Lear bôl Cor -
de lia mint lány-a nya [daugh ter- mo ther] iránt.

Mint em lí tet tem, a da rab ele jét az apa min den -
ha tó je len lé te és az anya hiá nya ha tá roz za meg. Ám
Lear nek a bi ro dal ma felosz tá sá ra vo nat ko zó ter vé -
ben fel sej lik egy gye rek is, aki rôl anya ként gon dos -
kod nak. A ki rály egy szer re két, egy mást ki zá ró dol -
got akar: a hoz zá leg kö ze lebb ál lók fö löt ti telj ha -
tal mat és a tô lük va ló to tá lis füg gést. Eb ben a pre -
ö di pá lis ta pasz ta lat kö szön vissza, amely nek so rán
a gyer mek még nem kü lön böz te ti meg ön ma gá tól
az any ját, nem külön ál ló sze mély nek fog ja fel, ha -
nem ön ma ga meg hosszab bí tá sá nak, amely kielé gí -
ti a szük ség le teit. Az anya és a mel le az ô ré szei,
szol gá la tá ra ké szen.23 Freud fe led he tet len meg fo -
gal ma zá sá ban: „ôfel sé ge, a cse cse mô”.24

Lear, a fér fi, az apa és az ural ko dó el foj tot ta ma -
gá ban a sze re tet szük sé gét, amely nek kielé gí té se
egyéb ként pat riar chá lis vi lá gá ban az anyá ra, az
anya ként gon dot vi se lô nô re há rul. Idô söd ve, ereje
fogy tá val, s mint „A há rom lá di ka me sé jé ben” Freud
meg jegy zi, az anya föld be va ló vissza té rés kilátásá -
val, Lear új ra ér zi e szük sé get: er re utal ab béli vágya,
hogy „te her tôl men ten másszon” [„un bur then’d
crawl”], akár egy cse cse mô „a sír fe lé” [to ward
death”].25 Sôt nyíl tan be is vall ja, miu tán a hall ga -
tá sa miatt megát koz ta Cor de li át, s amely pil la nat -
ban egyéb ként a leg ve he men seb ben ta gad ta e szük -
sé get: „Legin kább / Sze ret tem ôt, s sze líd daj ká la -
tá ra / Re mél tem bíz ni vég sô nap jaim.” [„I lov’d her
most, and tho ught to set my rest / On her kind nur -
se ry.” I.i i.123–124.)

21 Da vid Le ve renz: The Lan gu a ge of Pu ri tan Fe e ling: An Exp lo ra ti on in Li te ra tu re, Psy cho logy and So ci al Hi sto ry. New Bruns -
wick, NY, 1980. 86. Le ve renz ala po sabb és pszi cho ló giai lag kö rül te kin tôbb elem zé sét ad ja a ne ve lés nek, mint Sto ne. No -
ha ki fe je zet ten a pu ri tán csa lád dal fog lal ko zik, ugyanazok ra a for rá sok ra – a ne ve lés és a csa lá di élet Er zsé bet-, il let ve Ja -
kab-ko ri ké zi köny vei re – tá masz ko dik, mint Sto ne, és úgy vé li, „a pu ri tán trak tá tu sok szin te min den pont ja vissza kö -
szön a nem pu ri tán írá sok ban is”. (91.)

22 Lynda Boo se: The Fa ther and the Bri de in Shakes peare. PMLA. 97 (1982), 325–347.
23 Vi lá gos és ér zé keny össze fog la lá sát nyújt ja a pre ö di pá lis ta pasz ta lat nak Mar ga ret S. Mah ler, Fred Pi ne, An ni Berg man:

The Psy cho lo gi cal Birth of the Hu man In fant: Sym bi o sis and In di vi du a ti on. New York, 1975. 39–120.
24 Sig mund Freud: On Nar cis sism (1914). In: The Stan dard Edi ti on. Lon don, 1953–, 14. k. 69–102.
25 Sig mund Freud: The The me of the Three Cas kets. In: The Stan dard Edi ti on. Lon don, 1953–, 12. k. 289–300.

26 Law ren ce Sto ne: The Fa mily, Sex and Mar ri a ge in Eng land, 1500–1800. New York, 1978. 106–109.
27 John Bowl by: At tach ment and Loss. 1–2. k. New York, 1969.
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Ha nem örül nél, vá ló pert kez de nék
Anyád sír já val, mert hût lent fö döz.

E so rok azt su gall ják, hogy szü lô ként egye dül Lear
ru ház ta fel Re gant er köl csi ter mé szet tel, to váb bá
azt, hogy ha e ter mé szet rossz, ak kor nem ô az ap -
ja. Bár hogy lé gyen is, az any ja sze re pe csu pán a sze -
xuá lis part ner meg vá lasz tá sá ra kor lá to zó dott. Lear
te hát a pat riar chá lis ideo ló giát hasz nál ja vé de ke -
zés re: ta gad ja, hogy bár mi vel is tar toz na egy anyá -
nak, mert ta gad ja, hogy a lá nyai tar toz ná nak ne ki.

En nek el le né re mind vé gig gyöt ri a tu dat, hogy
ször nye te ge ket te rem tett, ezért a nem zô ak tus sal
szem be ni gyû lö le tét a lá nyai ra ve tí ti, és he ves vád -
be szé det in téz a nôi sze xua li tás el len:

The fitchew nor the so i led hor se go es to ’t
With a mo re ri o to us ap pe ti te.
Down from the wa ist they are cen taurs,
Tho ugh wo men all abo ve:
But to the gird le do the Gods in he rit,
Be ne ath is all the fiends’; the re’s hell, the re’s

dark ness,
The re’s the sul phu ro us pit – bur ning, scal ding,
Stench, con sump ti on; fie, fie, fie! pah, pah!

(IV.vi.124–131)

S a gö rény
S a sár ló kan ca nem ro han ne ki
Mo hób ban, mint ô. Cen tau rok alul,
Bár asszo nyok kü lön ben. Csak övig
Bir ják az is te nek; mi azon alúl van,
Az mind az ör dö gé: ott a po kol,
Ott a sö tét ség, ott a kén gö dör,
Mely forr és ég, ott bûz van és enyé szet.
Huj, huj! Pi há!

Lear azt su gall ja, hogy ô nem zet te ugyan e lá nyokat,
de nem fe le lôs a rossz in du la tu kért, el vég re nôk,
aki ket rom lás ba ta szít a sze xua li tás ra va ló ké pes -
sé gük, nem úgy, mint a fér fiakat, aki ket erô seb bé
tesz. Ily mó don Lear a pat riar chá lis ideo ló gia másik
as pek tu sát, a nô gyû lö le tet is szol gá la tá ba ál lít ja,
hogy el ha tá rol ja ma gát min den ne mû nôi je len léttôl.

Lear bel sô za va ro dott sá gá nak tár sa dal mi di men -
zióit te kint ve lé nye ges kiemel ni, hogy a ge ne rá ciós
konflik tu sok össze fo nód nak a gen dert érin tô
konflik tu sok kal, és felerô sí tik azo kat. Lear és a lá -

nyai, Glo ster és a fiai szem ben ál lá sá nak oka, hogy
a fiata labb ge ne rá ció „elévült zsar nok ság nak” [„the
opp res si on of aged tyranny” II I .i i.47.] vé li az idô -
sebb ha tal mát. Ste phen Gre enb latt sze rint a kor -
szak „erôs ge ron to ló giai el fo gult ság gal” bírt, ab ból
a meg gyô zô dés bôl ki fo lyó lag, hogy „Is ten aka ra ta
és a dol gok ter mé sze tes rend je sze rint a ha ta lom az
idô se ket il le ti”. Szá mos olyan nép me se, mint ami -
lye nen a Lear ki rály ala pul, va la mint pré di ká ció és
er köl csi pél dá zat adott han got an nak a fé le lem nek,
hogy ha a szü lôk átad ják va gyo nu kat és ha tal mu -
kat a gye re keik nek, azok el le nünk for dul nak.29 Az
el tar tá si szer zô dé sek ké szí té sé nek el ter jedt gya kor -
la ta azt bi zo nyít ja, hogy e fé le lem nek volt né mi
alap ja. E szer zô dés ér tel mé ben az utód, aki re a szü -
lôk át ru ház ták a föld jü ket vagy a mû he lyü ket, kö -
te les volt élel met, ru hát és szál lást biz to sí ta ni a szü -
lôk szá má ra, sôt pon to san meg ha tá roz ták, hány vé -
ka ga bo nát, hány rôf szö ve tet stb. A jog te hát be -
tet te a lá bát oda, amit ter mé sze tes jó in du lat nak
vél tek. A da rab ele jén Lear ál tal elin dí tott sze re tet-
ver sen gés azt a célt szol gál ja, amit az el tar tá si szer -
zô dés: kö te lez ni igyek szik a lá nyait ar ra, hogy
gond ját vi sel jék, ha már éle té ben kiad ta az örök sé -
gü ket. E ge ne rá ciós al kut komp li kál ják az tán a gen -
der bôl fa ka dó igé nyek: az apa ér zel mi szük ség le te
aziránt, hogy lá nyai any já vá le gye nek, és el lás sák a
gon dos ko dás nôk re há ru ló felada tát.

Re gan és Go ne ril meg sze gik sza vu kat, és csa ló -
dást okoz nak Lear nek, mert nem haj lan dók any já -
vá len ni, tá gabb és mé lyebb ér te lem ben pe dig meg
is szé gye ní tik, mert ki hoz zák be lô le a nôt. A kö vet -
ke zô szö veg rész kö zel visz Lear afö lött ér zett szé -
gye né nek oká hoz, hogy az ál ta la nôies nek [wo ma -
nish] vélt te he tet len ség ál la po tá ba kény sze rí tet ték:

You see me he re, you Gods, a poor old man,
As full of grief as age; wret ched in both!
If it be you that stir the se daugh ters’ he arts
Aga inst their fa ther, fool me not so much
To be ar it ta mely; to uch me with nob le an ger,
And let not wo men’s we a pons, wa ter-d rops,
Sta in my man’s che eks! No, you un na tu ral hags,
I will ha ve such re ven ges on you both
That all the world shall – I will do such things,
What they are, yet I know not, but they shall be
The ter rors of the earth. You think I’ll we ep
No, I’ll not we ep;
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ahogy Re gan és Go ne ril is el ta szí tot ta Leart, mi re
Ed gar ap ja vissza vá gott a fiának, azaz tes té nek/hú -
sá nak [his ’flesh’], s szó sze rint a tes té be/hú sá ba,
aho gyan Lear sze ret ne ten ni. Ám a bosszú fan taz -
ma gó riá ja elô hív egy má si kat is, sa ját tes té nek meg -
bün te té sét, min de nekelôtt azért, mert gye re ke ket
nem zett. Le het, hogy a pe li kán ké pét az aláb bi szö -
veg su gall ta Shakes peare-nek, amely meg vi lá gít ja
az erô szak és a bosszú ide-o da moz gó spi rál já nak,
va la mint a szü lô és a gye rek kvá zi azo nos sá gá nak
a Lear el mé jét ha tal má ba ke rí tô gon do la tát:

A pe li kán tú lon túl sze re ti utó dait. Ám ami kor
azok rá tar ti vá lesz nek, meg bok ro sod nak, és be -
le kap nak szü leik ar cá ba, any juk is be lé jük mar,
és el pusz tít ja ôket. A har ma dik na pon az tán a
sa ját ol da lá ba mar, hogy ki ser ken a vér, és utó -
dai tes tét az zal áz tat ja. A me leg vér tôl pe dig új
élet re kel nek a pe li kán gye re kek, akik ad dig ha -
lot tak vol tak.28

A gye re kek a szü leik el len for dul nak, az anya vissza -
 vág, majd meg seb zi ma gát, hogy a vé ré vel daj kál -
has sa ôket. „Nem olyan-e” – te szi fel a kér dést Lear,
a „gyer me ki há lát lan ság ra” [„fili al in gra ti tu de”] utal -
va –, „mint ha e száj / Meg mar ná e ke zet, hogy tá -
pot ad ne ki?” [Is’t not as this mo uth sho uld te ar
this hand / For lift ing food to ’t?” II I .iv.15–16.] Lá -
nyai a száj, ame lyet táp lált, most mégis le ha rap ja
az apa gá láns ke zét, ugyanak kor ô a szük sé get szen -
ve dô száj, amely el le ne for dul a lá nyok nak, akik
meg ta gad ják tô le a táp lá lé kot, bár hogy ké ri. Lear
dü he át hat ja a da rab egé szét, amiért nem kap en -
ni a lá nyai tól, aki ket pe dig pe li kán mód já ra táp lált.
Ezt tük rö zi Al ban lá to má sa is ar ról, hogy az em be -
ri ség „a ten ger ször nye ként egy mást emész ti fel”
[„prey on it self / Li ke mon sters of the de ep”
III.iv.15–16.], amely lá to mást az a va ló ság ins pi -
rált, ahol Go ne ril kiûz te ap ját a vi har ba, il let ve
amely mind járt bor zal mas va ló ság gá lesz, amint
Regan és Corn wall ki váj ják egy má sik apa sze mét.

A sze re tet és gyû lö let, táp lá lás és erô szak ke ve -
re dé sé vel áll össze füg gés ben Lear nek a lá nyai val
mint a sa ját hú sá ból vé te tett te remt mé nyek kel tör -
té nô azo no su lá sa. Ami kor Go ne ril meg hagy ja ne -
ki, hogy tér jen Re gan ott ho ná ba, ne az övét dúl ja

fel, Lear el sô gon do la ta a ve le va ló tel jes sza kí tás,
akár csak Cor de lia ki ta ga dá sa: „Mi nem ta lál ko zunk,
/ Nem lát juk egy mást töb bé.” [„We’ll no mo re me -
et, no mo re see one ano ther.”] Ám rög tön eszé be
jut a gyer me ki, szá má ra épp annyi ra tes ti, mint mo -
rá lis össze köt te tés:

But yet thou art my flesh, my blood, my daugh -
ter;

Or ra ther a di se a se that’s in my flesh,
Which I must ne eds call mi ne: thou art a bo il,
A pla gu e- so re, an em bos sed car bunc le,
In my cor rup ted blood. (II .iv.223–227.)

És te mégis
Tes tem, leá nyom, vé rem vagy – vagy in kább
Be teg ség tes tem ben, mit kény te len
Va gyok ma ga mé nak mon da nom: fe kély vagy,
Duz zadt ke lés, mi ri gyes da ga nat
Rom lott vé rem ben.

Glo ster ugyanezt a gon do la tot vissz han goz za, ami -
kor a fe nyé ren ke se rûen meg jegy zi Lear elôtt: „hú -
sunk és vé rünk úgy elal ja sult, hogy / Sa ját nem zô -
jét gyû lö li.” [„Our flesh and blood is grown so vi -
le, my lord, / That it doth ha te what gets it.” II -
.iv.149–150.]

Az Er zsé bet-ko ri ta ní tás sze rint a gye re kek a vé -
rek ke ve re dé se ré vén fo gan nak. A te rem tés me ta -
fo rá ja, ame lyet az ang li kán es kü vôi szer tar tás so -
rán ki is emel nek, hogy a fér fi és a nô „egy test té”
lett. Az anyát és gyer me két te kint ve azon ban a tes -
ti össze köt te tés nem me ta fo ri kus, ha nem szó sze -
rin ti. Lear (és Glo ster) fi gyel men kí vül hagy ja any -
ja és gyer me ke tes ti össze köt te té sét, és azt szaj kóz -
za, hogy lá nyai az ô „hú sá nak-vé ré nek” te remt mé -
nyei. A pe li kán ké pé ben anya sze re pet tu laj do nít
ma gá nak, mint ha Go ne rilt és Re gant nem is asszony
szül te vol na. Akár csak Pros pe ro, Lear is csu pán
egy szer utal a fe le sé gé re, ak kor is a há zas ság tö rés
kon tex tu sá ban. Ami kor Re gan meg jegy zi, örül,
hogy lát ja ap ját, Lear így vá la szol:

if thou sho uldst not be glad,
I wo uld di vor ce me from thy mo ther’s tomb,
Se pulch ring an adult ress. (II .iv.131–133)

28 Bat man upon Bar tho le me (1582). Idé zi: Ken neth Mu ir (szerk.): King Lear. Camb ridge, Mass., 1952. 118. A „ked ves, él tet
adó pe li kán”, aki csô ré vel meg seb zi ma gát, hogy a gyer me keit táp lál has sa, Krisz tus is mert ké pe volt a kö zép kor ban. Dub -
lin vá ro sá nak vér bank ját, ame lyet az „Anya és gyer me ke” el ne ve zé sû szer ve zet tart fenn, még ma is „a Pe li kán ként” is me -
rik. (Kö szö net Tho mas Fla na gan nek az in for má cióért.) 29 Ste phen J. Gre enb latt: The Cul ti va ti on of An xiety: King Lear and his Heirs. Ra ri tan (1982) 92–114.
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lel. Mint ha Shakes peare és hô se min den ször nyû -
sé get le akar na lep lez ni, ami kap cso lat ba hoz ha tó
a nôk kel, mie lôtt szá mot vet ne az (egyéb ként egyet -
len) jó sá gos asszonnyal, Cor de li á val.

Cor de lia jó sá ga éppoly vég te len és meg ma gya -
ráz ha tat lan, mint Re gan és Go ne ril rossza sá ga, ô
ma ga éppúgy a gye re kes fan tá zia arc he tí pu sa, mint
nô vé rei. Ami kor új ra fel buk kan, úgy ke rül leírás -
ra, mint akit könnyek re fa kaszt a szen ve dô ap ja
irán ti rész vét, ám aki még könnyei ben úsz va is „ki -
rály nô nek lát szott a bú fe lett” [„qu e en over her pas -
si on”]. Amíg Lear a fér fi ha ta lom gya lá za tos feladá -
sá nak lát ja a sí rást, ad dig Cor de lia az erô for rá sá -
nak vé li könnyeit.

All blest se crets,
All you un pub li shed vir tu es of the earth,
Spring with my te ars! be ai dant and re me di a te
In the good man’s dist ress! (IV .iv.15–18.)

Ti szent cso dák, s min den fel nem fe dett
Erôi a föld nek, sar jad ja tok fel
Könnyûi men, hogy eny het és se gélyt
Nyújt has sa tok sze gény jó be te gem nek!

Ko ráb ban Lear azt akar ta, hogy Cor de lia lá nya-any -
ja [daugh ter- mo ther] le gyen, s e je le ne tek ben Cor -
de lia (jó ér te lem ben) az zá is vá lik. Cso dá val ha tá -
ros mó don lép elé, mint Szûz Má ria, s rész vé te,
együtt ér zé se kö nyö rü le tet fa kaszt a ter mé szet bôl.
Majd, mint a Dok tor sza vai su gall ják, Lear nyu gal -
má nak „ter mé sze tes daj ká ja” [„fo ster- nur se”] lesz.31

Lear el fut azok elôl, aki ket Cor de lia a meg men -
té sé re küld, s akik azután je len nek meg, hogy Lear
megidé zi a sí ró cse cse môt, az em be ri ség kö zös ne -
ve zô jét.

Thou must be pa tient; we ca me cry ing hi ther.
Thou know’st, the first ti me that we smell the

air,
We wawl and cry…
When we are born, we cry that we are co me
To this gre at sta ge of fools. (IV .iv.178–180. és

182–183.).

Le gyen tü rel med; sír va jöt tünk
Ide. Jól tu dod, hogy amint legelô ször
Lé get sza gol tunk, sí ránk és üvöl ténk…
Szü le té sünk kor sí runk, hogy a bo lon dok
E rop pant szín pa dá ra fel jö vünk.

Lear itt ke rül a leg kö ze lebb ah hoz, hogy beis mer -
je se bez he tô sé gét, ám rög tön vé de kez ni kezd el le -
ne, mert fe nye ge tést lát a felaján lott se gít ség ben.
Stan ley Ca vell kulcs je len tô sé gû nek vé li a Lear,
Kent, Ed gar és Glo ster vi sel ke dé sét meg ha tá ro zó
vo na ko dást at tól, hogy felis mer jék ôket azok, aki -
ket a leg job ban sze ret nek. E sze rep lôk azért vo na -
kod nak, mert úgy ér zik, sze re te tük megalá zó füg -
gô ség re val la na.32 Egyetér tek ez zel, és a felis me rés -
tôl va ló tar tóz ko dást a fér fi iden ti tás vál ság ré szé -
nek gon do lom egy olyan kul tú rá ban, amely
szét vá laszt ja a ha tal mat mint fér fi, az ér zel met pe -
dig mint nôi dol got.

Lear te hát el fut, s no ha ki rály vol tát hang sú lyoz -
za („Jer tek. Ki rály va gyok” – „Co me, co me, I am a
king”), úgy vi sel ke dik, mint egy vá sott kö lyök, aki
hagy ja, hogy az any ja lo hol jon utá na („ha el akar -
já tok fog ni, fut tá ban kell el fog no tok” – „Co me, and
you get it, you shall get it by run ning” IV. vi.199.
és 201–202). Ami kor új ra lát juk, gyá mol ta lan, mint
egy gye rek: al szik, és szol gák ci pe lik. Majd feléb -
red, de azt hi szi, meg halt, és a más vi lá gon éledt új -
ra, s a könnyek rôl kezd be szél ni Cor de li á nak:

Thou art a so ul in bliss, but I am bo und
Upon a whe el of fire, that mi ne own te ars
Do scald li ke mol ten lead. (IV. vi i.45–47.)

Te egy
Meg bol do gult nak lel ke vagy. De en gem
Tü zes ke rék hez köt tek, hogy kö nyû im
Ugy át he vül nek, mint az ol va dott érc.

Ezek a szé gyen ke zô önis me ret könnyei: fér fi köny -
nyek, ame lyek an nak felis me ré sé bôl fa kad nak,
hogy ho va ve zet tek a lá nyai val szem ben kez det ben
tá masz tott gye re kes igé nyek. E je le net ben – s mind -
járt össze vet jük az zal, ami kor új ra Cor de li á val
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I ha ve full cau se of we e ping, but this he art
Shall bre ak in to a hund red tho u sand flaws,
Or ere I’ll we ep. (II .iv.274–288.)

Is te nek!
Sze gény agg em bert, lát tok en gem itt,
Meg rak va bú val, kor ral, tönk re té ve
Mind a ket tô ben. Most, ha ti vol ta tok,
Kik e leá nyok szí vét aty jok el len
Fe liz ga tá tok, oly csu fúl ve lem
Ne játssza tok, hogy ezt el tû ri tek.
Lob bant sa tok ne mes ha rag ra, és ne
Hagy já tok nôi szer rel, víz csep pek kel
Be mocs kol tat ni fér fi ar co mat.
Ter mé szet bôl ki vet ke zett ba nyák,
Oly bosszut ál lok mind ket tô tö kön,
Hogy a vi lág – oly dol go kat te szek –
Mi ket, még nem tu dom, de ami ken
Meg ré mül a föld. Azt vé li tek,
Hogy sí rok? Én nem sí rok, bár elég
Okom van sír ni. Száz ezer da rab ra
Tör jék elôbb e szív, mint én si rok.

„Nôi szer nek”, szó sze rint „a nôk fegy ve ré nek”
[„wo men’s we a pons”] ne ve zi könnyeit, nem pusz -
tán azért, hogy becs mé rel je a nô ket, amiért ér ze -
lem mel pró bál ják ma ni pu lál ni a fér fiakat, ha nem
azért is, mert mé lyen meg ré mí tik a sa ját ér zé sei.
Ma ri an ne No vy sze rint az Er zsé bet-ko ri csa lád ra
jel lem zô „tá vol ság tar tás, ma ni pu lá ció és alá ve tés”
ki mu ta tá sá val Law ren ce Sto ne fel tár ta „az Er zsé -
bet-ko ri tár sa da lom egyik kul tu rá lis esz mé nyét…,
a sze mé lyi ség azon tí pu sát, amely a von za lom és a
bá nat ér zé sét szi go rú kont roll alatt tart ja, a dü höt
vi szont bát ran ki fe je zi”. Mint ál lít ja, „e mo dell el -
sô sor ban fér fi ideál ként funk cio nált”.30 Mindezt csu -
pán az zal egé szí te ném ki, hogy e fér fi ideál a ne mek
kö zött a pat riar chá lis csa lá don be lü li mun ka -
megosz tás vég le tes for má já nak ter mé ke volt, amely
egy szer re tet te a gyer mek leg ko ráb bi és leg ne he -
zeb ben ke zel he tô ér zel mei nek for rá sá vá és cél pont -
já vá a nô ket.

No ha Lear egy éle ten át ádá zul küz dött az el len,
hogy az ér zés és a nôi je len lét ere je rést üs sön vi -
lá gán, vé de ke zé sét pe dig a fennál ló tár sa dal mi kö -
rül mé nyek is se gí tet ték, vé gül ka put nyit ne kik.
Meg ta nul sír ni, s ugyan könnyei úgy át he vül nek,
és úgy ége tik, mint az ol vadt érc, töb bé már nem

„nôi sze rek”, amely el len vé de kez nie kel le ne. A to -
váb biak ban Lear fej lô dé sét kí vá nom rö vi den át te -
kin te ni afe lé, hogy el fo gad ja ön ma gá ban a nôt,
amely fej lô dést több ször meg sza kí ta nak hisz té ri -
kus düh ki tö ré sei az anyai gon dos ko dás tól va ló
meg fosz tott ság miatt. Az imént idé zett szö veg rész -
ben, mie lôtt a fe nyér fe lé ven né az irányt, Lear azért
imád ko zik, hogy a ha rag tart sa ôt vissza a sí rás tól:
at tól, hogy úgy vi sel ked jen, akár egy nô. Gya kor -
la ti lag jel zi a vi har egyik ol va sa tát, mint bel sô ér -
zel mi fo lya ma tai me ta fo rá ját: „Én nem sí rok, bár
elég / Okom van sír ni. Száz ezer da rab ra / Tör jék
elôbb e szív, mint én si rok.” [„I ha ve full cau se of
we e ping, but this he art / Shall bre ak in to a hund -
red tho u sand flaws, / Or ere I’ll we ep.” II -
.iv.286–288.] Shakes peare úgy ál lít ja elénk a vi -
hart, mint va la mi el zárt nak az át sza ka dá sát, amely
könny zá port fa kaszt – mint ha Lear szí ve ha sad na
meg, és en ged né sza ba don e könny ára dat ban a sze -
re te tet szom ja zó, az anyá val azo no su ló ré szét. Lear
azt kiált ja a szél nek, hogy sza kad jon meg, a vil lám -
nak, hogy rom bol ja el a ter mé szet mû he lyét, és fojt -
sa el min den csí rá ját; „el zár ko zott bûnt” [clo se pent -
up gu ilts”] lát, amely fel tár ja „rej lô tar tal mát” [„their
con ce a ling con ti nents” II .i i.1–9. és 49–59.]. Azt
sze ret né, ha a vi har la pos ra dön get né e ke rek vi lá -
got, és széj jel ha sí ta ná, sza bad fo lyást en ged ve az
együtt ér zés nek. Lear bôl elôbb az ül dö zés sel kap -
cso la tos lá to má sok árad nak. Min den ki ben sa ját ma -
gát vé li lát ni, akár mint ül dö zôt, akár mint ül dö -
zöt tet. Úgy vé li, csak azok ta szít hat ták Sze gény Ta -
mást mez te len nyo mo rú ság ba, akik olya nok, mint
a lá nyai; Sze gény Ta más és a Bo lond pe dig hoz zá
ha son lóan kö nyör te len bí rák, akik íté le tet hoz nak
lá nyai fö lött. Glo ster elôbb „Go ne ril fe hér sza kál -
lal”, majd olyas va la ki, aki együtt sír hat Lear rel, no -
ha üres a szem göd re.

Mie lôtt Shakes peare hagy ná, hogy Lear átérez -
ze ön ma gá ban a sír ni tu dó nôt, és szem be néz zen
sa ját bû né vel a Cor de li á nak oko zott rossz ban, to -
váb bá az zal, hogy mek ko ra szük sé ge van rá,
megidéz egy ál nok nôk kel te li vi lá got. Lear nek a
har ma dik és ne gye dik fel vo nás be li, nôk kel szem -
be ni vád jai össze füg gés be hoz ha tók Sze gény Ta -
más ki ta lált múlt já nak su ho gó sely met, ha sí tott
szok nyát vi se lô „ném be rei vel”, a Glo ster sze mét ki -
vá jó, na gyon is va ló sá gos Re gan nel és az Ed mun -
dot el csá bí tó, Al bant megalá zó, kéj só vár Go ne ril -

30 Ma ri an ne No vy: Shakes peare and Emo ti o nal Di stan ce in the Eli za be than Fa mily. The at re Jo ur nal. 33 (1981), 316–326.

31 Vö. C. L. Bar ber: The Fa mily in Shakes peare’s De ve lop ment: Tra ge dy and Sa cred ness. In: Mur ray Schwartz and Cop pé -
lia Kahn (szerk.): Rep re sen ting Shakes peare: New Psy cho a naly tic Es sa ys. Bal ti mo re, 1980. Bar ber sze rint „a nôk köz pon ti
és prob le ma ti kus sze re pe Shakes peare-nél – és ál ta lá ban vé ve az Er zsé bet-ko ri drá má ban – jól tük rö zi a tényt, hogy a
pro tes tan tiz mus le szá molt Szûz Má ria kul tu szá val. Ez pe dig an nak a ri tuá lis erô for rás nak az el vesz té sét je len tet te, ame -
lyet az egy kor min den ha tó és min dent át já ró anya mind annyiunk ban élô ma rad vá nya táp lált.” 196.

32 Stan ley Ca vell: The Avo i dan ce of Lo ve. In: Must We Me an What We Say? Camb ridge, 1976.
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M i a mi se en scène? Nem más, mint a he lyén,
az iga zi he lyén ér tett szín ház, mely adott pil -
la nat ban és adott né zôk nek hoz zá fér he tô.

Csak azt kell meg tu dunk, mi te szi hoz zá fér he tô vé.
Ez a könyv a mi se en scène- rôl ma ga egy vé let -

len sze rûen össze gyûj tött, töb bek nek tet szô lát vá -
nyos gaz dag sá gú mi se en scène. A szél sô sé ge sen
ve gyes ta pasz ta la tok tól ve zet min ket a meg le he tô -
sen el lent mon dá sos te rü le tek re. Az utol só évek
szín pa di pro duk cióit jár tuk kö rül olyan úton, a hei -
deg ge ri Holz we gen, mely el vész er dô ben, mely se -
ho va sem ve zet.

Eb bôl a va don ból nincs az az irány tû, mely ki -
ve zet ne min ket. Még Pi ros ka el szórt mor zsái sem
ve zet het nek min ket vissza né zô tér re. Bát ran a mély -
be ve tet tük ma gun kat az utol só évek lát vány-e -
lôadá sai ma ga sá ból, mi köz ben tud tuk, hogy a já -
ték sza bá lyo kat sem is mer jük, hogy a mi se en scène
is me ret len for má kat és iden ti tá so kat ölt majd, hogy
a bát rak nyu gal ma, a szín há zi dol gok defini tív osz -
tály zá sa, örök re a tá vol ba vész.

Mit hoz tunk mégis vissza a ve szé lyes uta zás ból?
Ta lán azt a megér zést, hogy a mi se en scène jó kis
mó ka, hogy be szél hes sünk a szín ház ról, s a fo galom
ko ránt sem in do ko lat lan és elavult, mint so kan gon -
dol ják. A mi se en scène nem ki zá ró lag a for ma kere -
sés és a szín pa di kí sér le te zés he lye, ha nem, már
amennyi ben egyál ta lán az le het, a kö zös sé gi kap -
cso la tot hely reál lí tó hely. A kol lek tív ta pasz ta lás és
kér de zés utol só utó piá ja, mi ként Claus Pe y mann,
a Ber li ner En semb le mos ta ni igaz ga tó ja vél te, hiszen
a szín ház „be ve ze ti a né zôt a kö zös ta pasz ta lás ba,
megéli azt ve le, így né ha mindez kö zös kér dés sé,
átala kí tó ca thar sis- szá vá lik, egy má so dik utó pia te -

ré vé, ahol min den érin tett sze mély (per son nes)
alap já ban jó. (…) Ezek a sze mé lyek eb ben a meg -
szen telt pil la nat ban mind ki huny nak, a né zô té ren
„ha lot ti csend” ural ko dik. (…) A szín ház min den
egyes al ka lom mal a kli sé ken tú li em bert mu tat ja.”1

Az em be ri osz toz ko dás ilyen pil la na ta va jon megen -
ge di-e ne künk, hogy a re mény te len sé get utó piá vá
for dít suk, hogy visszaala kít suk Je an-C lau de Lal li -
as megfigye lé sét? Ô úgy vé li, hogy „az az utó pia,
mely osz to zó kö zös ség gé (as semb lée de par ta ge)
egye sí te né a kö zön sé get, vá lasz az iden ti tá sát és ta -
lán a kö zös sor sát is el vesz tô, szét ta golt tár sa da lom
mi cro- la bo ra tó ri u mi lük te té sé re.”…2 Ket tôs utó pia
te hát ez: egye sí te ni a kö zön sé get és ek ként vá la -
szol ni szín ház és a vi lág elide ge nült szét tört sé gé re.

Már sen ki sem szá mít a mû vé szet re vagy a szín -
ház ra mint az em be ri ség meg men tô jé re. De az ez -
red for du ló ele jén va jon ki nek nincs szük sé ge er re
a „szent pil la nat ra”? A há bo rú utá ni „köz szol gá la ti
szín ház” ma már ki csit idea lisz ti kus nak tû nô kor -
sza ka után, az 1980-as évek Vi tez- fé le, ki csit de -
ma góg „min den ki elit szín há za” után va jon nem a
ci ni kus és kiáb rán dult „az egyen lô sé gem re tö rek -
vô szín há zam” kor sza kát él jük? Egy ok kal több,
hogy friss le ve gôt ve gyünk.

Eze ket kö vet tük nap jaink szín há zi éle té nek friss
for rá sait kor tyol va. Min den me gál ló nál, min den fe -
je zet nél mó do sí ta nunk kel lett az elem zés mód sze -
rén ko ránt sem az ek lek ti kus íz lés miatt, ha nem
hogy a tárgy di ver zi tá sá hoz ala kít suk el mé le tün -
ket. Esz köz volt, sza bad aka rat, hogy el lent áll jak
min den szisz te ma ti kus el mé let poszt mo dern és
posztd ra ma ti kus eluta sí tá sá nak? Mi lyen úton já -
runk te hát, s ez miért ka nya rog ennyi re?
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együtt lát juk –, Lear kö ze lebb ke rül em be ri füg gô -
sé gé nek érett el fo ga dá sá hoz, mint va la ha fog. Meg -
erô sí ti sa ját fér fi vol tát, és elis me ri, hogy Cor de lia
tô le külön ál ló sze mély, mi köz ben be vall ja, hogy
szük sé ge van rá. Azt mond ja: „én bo hó kás, / Gyarló
öreg va gyok” [„I am a ve ry foo lish fond old man”],
majd hoz zá te szi: „éle tem re mon dom, azt hi szem, /
Hogy ez úri hölgy lá nyom, Cor de lia” [For (as I am
a man) I think this la dy / To be my child Cor de lia”
IV. vi i. 59. és 69–70.]. Idôz zünk el e há rom szó nál:
„fér fi” [man], „hölgy” [la dy], „gye rek” [child]. Lear
beis me ri ön ma ga fér fi és a lá nya nô vol tát egyazon
sor ban, mond hat ni egy szusz ra. Már nem úgy gon -
dol rá, mint anya ként gon dos ko dó nô re, aki re úgy
vá gyott, s ké pes el fo gad ni, hogy tô le külön ál ló sze -
mély. Sôt a gyer me ké nek ne ve zi, hely reál lít va ez -
zel az apai kö te lé ket, ame lyet az el sô je le net ben
szét té pett. Már nem ér zi fe nye ge tô nek lá nya függet -
len sé gét, s nem te szi meg szál lot tá a köz tük, mint
szü lô és gye rek kö zött lé vô vér ro kon ság gon do lata.

Lear küz del me az utol só le he le téig tart aziránt,
hogy a lé te zés új, a Cor de lia irán ti sze re te tén ala -
pu ló mód ját meg ta lál ja vagy megal kos sa. Ket tô jük
kö zös, bör tön be li éle tét el kép zel ve át lép a pa rancs -
nak és en ge del mes ség nek egy kor a vi lá gát ke re te -
zô, me rev struk tú rá ján:

Co me, let’s away to pri son:
We two alo ne will sing li ke birds i’ th’ ca ge;
When thou dost ask me bles sing, I’ll kne el down
And ask of thee for gi ve ness. So we’ll li ve,
And pray, and sing, and tell old ta les, and laugh
At gil ded but terflies… (V.i i i.8–11.)

men jünk a fog ság ba: ott
Fo gunk mi, mint ka lit ban a ma dár,
Da lol ni ket ten. Ál dá som ha ké red,
Le tér de lek s ké rem bo csá na tod!
Igy élünk majd, dal lunk, imád ko zunk,
És agg re gé ket mon dunk, ne ve tünk
Az arany lep ké ken…

Szü lô és gye rek egyen lôk, a hó do lat nak a pat riar -
chá lis ha tal mat szok vá nyo san jel lem zô meg nyil vá -
nu lá sai a köl csö nös sze re tet je lei vé ala kul tak. Sôt
Lear most már min den ha tal mat kvá zi is te ni né zô -
pont ból szem lél, ahon nan a becs vágy, a nagy ra vá -

gyás pusz ta já ték szer nek mu tat koz nak, mi köz ben
ô ma ga ôriz egy faj ta nagy sá got. Lear jel lem zôen
ádáz vé de ke zé se azon ban to vább ra is táp lál ja lá to -
má sait, ame lye ket Cor de lia kér dé se szít fel, hogy
szem be néz ze nek-e el len sé geik kel: „Meg néz zük e
né né ket, e lá nyo kat?” [Shall we not see the se
daugh ters and the se si sters?”]. A szem be sü lés le he -
tô sé ge a rossz anyák kal, amint a jó anyá val, ar ra
kész te ti Leart, hogy Cor de li át és ma gát le gyôz he -
tet len pá ros nak lás sa, ame lyet a gon dol ko dás és az
ér zés tö ké le tes har mó niá ja ko vá csol egy ség be, nem
a fog ság kö rül mé nyei. Ha be le men ne a ta lál ko zás -
ba Re gan nel és Go ne ril lel, fel kel le ne ad nia a fan -
tá zia ké pet, hogy egyet len jó sá gos asszony ké pes le -
gyôz ni vagy sem mis sé ten ni go nosz el len fe leit, il -
let ve, hogy a bör tön akár a daj ká lat he lye is le het,
ahol Cor de lia nem ön ál ló sze mé lyi ség, és ki zá ró -
lag az ap jáért él. E kép pe dig ré sze Lear vé de ke zô
stra té giá já nak az el len, hogy szem be kell jen néz nie
a nôk kel, akik csak annyi ra em ber sé ge sek vagy em -
ber te le nek, mint a fér fiak.

Cor de lia ha lá la megaka dá lyoz za, hogy a fan tá -
zia va ló ság gá vál jon, Lear nek pe dig is mét rá kell
jön nie ar ra, hogy a lá nya nem le het az any ja.33 Ami -
kor Cor de li á val a kar já ban be lép, nem akar ja el fo -
gad ni az egyet len sze re tet te li asszony tel jes és meg -
má sít ha tat lan el vesz té sét: az egyet len sze mé lyét, aki
ta lán kielé gít het te vol na igé nyeit, ame lye ket a sok
gyöt re lem kö ze pet te el kel lett is mer nie. Nem cso -
da, hogy kép te len fel dol goz ni a vég ér vé nyes, meg -
sem mi sí tô ere jû el sza ka dást, és az utol só je le net -
ben min dent meg tesz, hogy ta gad ja Cor de lia ha lá -
lát. A Lear ki rály vé gén csak fér fiak ma rad nak. Az
pe dig Shakes peare-re ma rad, hogy utol só da rab jai -
ban el kép zel jen egy olyan vi lá got, amely ben a fér fi
ha ta lom mégis anyá ra ta lál hat a lá nyá ban: Ma ri ná -
ban, Per di tá ban, Mi ran dá ban. A pasz to rá lis tra gi -
ko mé dia és ro mánc vi lá gá ról van szó, a vá gyak be -
tel je sü lé sé nek mû fa jai ról, szem ben a Lear ki rály tra -
gi kus koz mo szá val.

(Cop pé lia Kahn: The Ab sent Mo ther in King Lear.
In: New Ca se books. Wil liam Shakes peare: King Lear.
(Szerk.: Kier nan Ry an) Lon don, Mac mil lan, 1993.
92–113.)

For dí tot ta: Ké ke si Kun Ár pád, Timár And rás

33 Ol va sa tom azt su gall ja, hogy Shakes peare azért tért el a da rab for rá sai tól, és hagy ta meg hal ni Cor de li át, mert kér lel he -
tet le nül szem be sí te ni kí vánt az anyá tól va ló el sza ka dás fáj dal má val.

PATRICE PAVIS

Mer re tart a mi se en scène?

1 Claus Pe y mann a De Gro e ne Am ster da mer, 1999. ápr. 21-i szá má ban.
2 Je an-C lau de Lal li as: Les ten si ons fé con des ent re le tex te et la scène, Thé at re au jo urd’hui, no10. Cent re na ti o nal de do cu -
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