
Ide gen ség, ide gen ség ku ta tás 
 

 A tör té ne lem szám ta lan ese mé nye kap csán ke -
rült sor kü lön bö zô kul tú rák érint ke zé sé re akár 
két cso port, akár egy-egy egyén, akár egy egyén 

és egy cso port konf ron tá ció ja so rán. A nép vándor -
lás, a föld raj zi fel fe de zé sek, a gyar ma to sí tá sok, az 
emig rá ció vagy az Eu ró pai Unió csak néhány ki raga -
dott pél da a sok kö zül, me lyek a kul tú rák ta lál kozá -
sá nak szín te rét ké pez he tik. Az ide gen nel való ta lál -
ko zás szin te min den na pi él mé nyünk, az idegen ség 
a kü lön bö zô kul tú rák érint ke zé sé nek alap él mé nye. 

Mit is ér tünk azon ban az ide gen, az ide gen ség fogal -
ma alatt? A Wör ter buch der Deuts chen Ge gen warts -
sp ra che a fremd1 kö vet ke zô je len té seit ad ja meg: 

„1. /nur attr./ ei nem an de ren Land, Volk, Ort, 
ei ner an de ren Ge gend an ge hö rend, aus ei nem an -
de ren Land, Volk, Ort, ei ner an de ren Ge gend stam -
mend (/csak jel zô ként/ egy má sik or szág hoz, nép -
hez, hely ség hez, táj hoz tar to zó, egy má sik or szág -
ból, nép tôl, hely ség bôl, táj ról szár ma zó); (…) 

2. /nur attr./ nicht sein ei gen (/csak jel zô ként/ 
va la ki nek vagy va la mi nek nem a sa ját ja) a) ei nem 
an de ren ge hö rend, ei nen an de ren an ge hend, ande -
rer Leu te (va la ki/va la mi más hoz tar to zó, va la ki/va -
la mi más ra vo nat ko zó, má so ké […]) b) un ter f. (an -
ge nom me nem) Na men schrei ben; un ter f. Na men 

(in ko gni to) rei sen (ide gen ne vet hasz nál ni, ide gen 
név alatt utaz ni); 

3. nicht be kannt (nem is mert); (…) 
4. nicht zu etw., jmdm. pas send, nicht in etw. 

ge hö rig (nem tar to zik va la mi hez vagy va la ki hez); 
(…).” 

Az ide gen te hát ki fe jez egy ho va tar to zá si vi szonyt 
(mely az ide gen ség szo ciá lis di men zió ját ha tá rozza 
meg); utal azok ra az is me re tek re, ame lyek kel az 
ide gen re vo nat ko zóan ren del ke zünk, vagy ame lyek 
(még) nin cse nek bir to kunk ban, to váb bá jel zi a je -
len ség elô ze tes el vá rá saink tól va ló el té ré sét (a kog -
ni tív szfé rá ra és az el vá rás ho ri zont ra va ló uta lás pe -
dig az ide gen ség kul tu rá lis di men zió já nak meg ha -
tá ro zó ele mei). Az ide gen ta ga dó szó és vi szony szó; 
ide gen ség rôl, ide gen ség ér zés rôl pe dig a sa ját és 
a má sik kö zött lét re jö vô vi szony alap ján be szél he -
tünk.2 Az ide gen to váb bá ki fe je zi a sa ját hoz va ló tá -
vol sá got is, mely a szó eti mo ló giai elem zé sé bôl ve -
zet he tô le: a fremd3 szó ugyanis a ger mán *fram (je -
len té se „fern” [tá vo li]), il let ve az in do ger mán *pro -
mo- (je len té se „vor de re, fort” [elül sô, to vább]) és 
*per- (je len té se „vor wärts” [elô re]) sza vak ra ve zet -
he tô vissza. Eti mo ló giai szem pont ból te hát ide gen 
alatt azt ért jük, ami vagy aki nem áll kö zel va la ki -
hez vagy va la mi hez: az ide gen el sô sor ban a ha za, 
az ott hon el len té te ként je le nik meg.4 

1 Ruth Klap pen bach–Wolf gang Stei nitz (hrsg.), Wör ter buch der deuts chen Ge gen wartssp ra che, Ber lin, Aka de mie- Ver lag, 1961–
1977. http://www.dwds.de/?kom pakt=1&qu=fremd le tölt ve: 2008. jú lius 31. 

2 Co rin na Alb recht, Fremd heit, in And rea Bo gner–Alo is Wier la cher (hrsg.), Hand buch in ter kul tu rel le Ger ma ni stik, Stutt gart– 
Wei mar, Metz ler, 2003. 234. 

3 Ger hard Köb ler, Deuts ches ety mo lo gis ches Wör ter buch, 1995. http://www.ko eb ler ger hard. de/der/DERF.pdf le tölt ve: 2008. 
jú lius 31. 

4 Er win Leibf ried, Was ist und heisst fremd? Ein Beit rag zu ei ner Phä no me no lo gie des Frem den, in E. Jabl kows ka–E. Leibfried 
(hrsg.), Frem de und Frem des in der Li te ra tur, Frank furt–Ber lin–Bern, Lang, 1996. 10. 
A leg több nyelv ben azon ban az ide gen mel lett je lent ke zik a kül föl di ki fe je zés is: a né met ben „fremd, Frem de” és „aus -
ländisch, Aus län der”; az an gol ban „stran ge, stran ger” és „fo reign, fo rei gner”; a spa nyol ban „fo ra ste ro/a” és „ext ran je ro/a”.
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Az ide gen ség több tu do mány ág ku ta tá si te rü le -
tét ké pe zi, mind más-más szem pont ból kö ze lí tenek 
az ide gen je len sé gé hez. Sim mel szo cio ló giai szem -
pon tú meg kö ze lí té se azt vizs gál ja, hogy mi lyen po -
zí ciót tölt be az ide gen egy ho mo gén cso por ton be -
lül. Az ide gen meg fi gye lô stá tuszt kap, egy faj ta kül -
sô né zô pon tot je lent a kö zös ség szá má ra, amely 
mó do sít hat ja a cso port ál tal sa ját ma gá ról al ko tott 
ké pet, és hoz zá já rul hat az adott kö zös ség pon to -
sabb ön megér té sé hez. A tár sa da lom ban vi szont 
gya ko ri az a ten den cia, hogy asszi mi lál ja, ma gá hoz 
ha son ló vá te gye az ide gent, ami ál tal egy ben meg -
foszt ja sa já tos sá gai tól is.5 

Az ide gen pszi cho ló giai szem pon tú meg kö ze lí -
té sé re vál lal ko zik az et nop szi cho a na lí zis, mely nek 
kép vi se lôi kö zé tar to zik Erd heim és De ve reux, és 
amely el mé le té nek lé nye ges pont jait Freud pszi -
cho ana lí zi sé bôl és az ant ro po ló giá ból ve ze ti le. 
A kul tú rák ta buit, rí tu sait, val lá si és má gi kus el -
kép ze lé seit pszi cho ló giai szem pont ból vizs gál ja, 
vala mint fog lal ko zik az elôíté le tek prob lé má já val, 
a má sik kul tú rá já val szem ben fel vett ma ga tar tás sal, 
a má sik kul tú rá já nak meg kö ze lí té si mód já val. 
Todo rov ar ra hív ja fel a fi gyel met, hogy az ide gen 
né pek meg hó dí tá sa, ki zsák má nyo lá sa, a ci vi li zál -
tabb kul tú ra ural ma alá ve té se el lent mon dá sos vi -
szony ban áll a ke resz tény eu ró paiak em pá tiá ra és 
megér tés re va ló igé nyé vel. Kri ste va szin tén ar ra 
a tipi kus eu ró pai ma ga tar tás ra mu tat rá, amely ki -
kö zö sí ti az ide gent, és nem akar ja azt an nak sa játsá -
gai ban el fo gad ni. Az et nop szi cho a na lí zis az ide gen 
ész le lé sé nek le he tô sé geit az ide gen am bi va len ciá -
já ból ve ze ti le, mi sze rint az ide gen je len lé te egy -
szerre éb reszt ben nünk cso dá la tot és fé lel met. Az 
ide gen iránt va ló túl zott lel ke se dés az eg zo tiz must 
von hat ja ma ga után (ami Erd heim sze rint nem más, 
mint az ide gen be va ló me ne kü lés a sa ját prob lé mák 
elôl), az ál ta la kel tett ré mü let pe dig a rassziz must 
ered mé nyez he ti (mely szin tén ér tel mez he tô a sa ját 
fé lel mek nek, szo ron gá sok nak az ide gen be va ló ki -
ve tí té se ként) – mind két je len ség azon ban az ide -
gen nel va ló érint ke zés szél sô sé ges for mái.6 

A nyu ga ti fi lo zófia az ide gen re szin tén am bi va -
lens je len ség ként te kint, mely egy szer re éb reszt kí -
ván csi sá got és kelt nyug ta lan sá got. Az ide gent isme -
ret len és meg ma gya ráz ha tat lan je len ség ként ész lel -
jük, mely ve szé lyez tet he ti, meg gyen gít he ti, akár 
szét is rom bol hat ja a már kiala kult szi lárd identitást. 
En nek el ke rü lé se ér de ké ben Ho gre be sze rint az 
idegen fak tort ki kell kap csol ni, az ide gen el sa já títá -
sá ra kell tö re ked ni, mely egy ben új ele mek kel gaz -
da gít hat ja az iden ti tást. Le vi nas, a nyu ga ti tra dí -
ciók nak el lent mon dó, ja vas la ta ez zel el len tét ben, 
hogy az ide gent meg kell hagy ni an nak egye dül ál -
ló sá gá ban.7 

Wal den fels fe no me no ló giá ja ab ból in dul ki, 
hogy az ide gen nem pusz tán a je len lét, ha nem az 
ész le lés kér dé se: vagyis egy bi zo nyos je len ség nem 
a pusz ta je len lé te ál tal vá lik ide gen né, ha nem azáltal, 
hogy ide gen ként ér zé kel jük, ész lel jük. Az ide gen 
azon ban csak rész as pek tu sai ban ra gad ha tó meg, a 
ma ga tel jes sé gé ben so sem ért he tô meg; ami pe dig 
az ide gen sé get tu laj don kép pen ki vált ja, meg fog ha -
tat lan ma rad. Az ide gen hez va ló kö ze le dést nem 
annak meg ne ve zé se vagy le gyô zé se, ha nem az általa 
ki vál tott cso dá lat vagy nyug ta lan ság te szi le he tô vé. 
Mi vel az ide gen nem ön ma gunk ból ered, ezért meg -
ha lad ja a megér tés ha tá rait, nem vi lá gít ha tó meg, 
nem de rít he tô fel tel je sen. Az ide gen hez ön ma gunk -
ból, a sa ját ból kiin dul va kö ze le dünk: a két ka -
tegória meg kü lön böz te tés ál tal jön lét re, a kö zöt -
tük fenn ál ló tá vol ság pe dig kom mu ni ká ció és em -
pá tia segít sé gé vel hi dal ha tó át.8 

A szo cio ló gia, a pszi cho ló gia, a fi lo zófia és a feno -
me no ló gia ál tal fel ve tett té mák és szem pon tok, 
vagyis töb bek kö zött az ide gen pil lan tá sa; az ide gen 
el sa já tí tá sa és az asszi mi lá ció; az ide gen, mint ambi -
va lens je len ség, az eb bôl ere dez tet he tô eg zo tiz mus 
és rassziz mus, az ide gen nel va ló bá nás mód, az elô -
íté le tek kér dé se; az ide gen ség és az iden ti tás kap -
cso la ta; az ide gen ész le lé sé nek kér dé se, va la mint a 
kom mu ni ká ció és a to le ran cia sze re pe az ide gen -
ség ku ta tás köz pon ti prob lé máit ké pe zik. Az ide -
gen ség ku ta tás (más né ven xe no ló gia) el mé le ti 

Míg az idegen el sô sor ban a min den na pi nyelv ben hasz ná la tos szó, és a sa ját törzs bôl, nép bôl szár ma zó ra is vo nat koz hat, 
ad dig a kül földi in kább egy jo gi ki fe je zés. Lásd Er win Leibf ried, i. m. 11. Ez pe dig már utal ar ra, hogy ide gen ség rôl nemcsak 
in ter kulturális, azaz kul tú rák kö zöt ti, ha nem int ra kul tu rá lis, azaz egy adott kul tú rán be lü li ér te lem ben is be szél he tünk. 

5 Jan Röh nert, Frem der fah rung und Li te ra tur, in Jan Röh nert, Mei ne er staun li che Fremd heit! Zur po e tis chen To po gra phie des 
Frem den am Beis piel von Rolf Die ter Brink manns Rei sely rik, Mün chen, Iu di cum, 2003. 17–18. 

6 Jan Röh nert, i. m. 18–20. 
7 Jan Röh nert, i. m. 21. 
8 Jan Röh nert, i. m. 24–27.
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megala po zá sa az 1970-es évek ele jé re te he tô. Fôbb 
ku ta tá si te rü le tei a kul tu rá lis ide gen ség és az idegen 
meg je le né si for mái, az ide gen és sa ját vi szo nya és 
egy más tól va ló füg gô sé ge, az ide gen rôl kiala kí tott 
profi lok és el kép ze lé sek, az ide gen megér té sé nek 
le he tô sé gei és ha tá rai, az in ter kul tu rá lis megér tés 
prob lé mái, va la mint a szte reo tí piák, elôíté le tek és 
a xe no fó bia for mái és funk ciói. A kul tú ra tu do má -
nyi ide gen ség ku ta tás ve zér fo gal mai az ide gen ség és 
a kul tú ra mel lett töb bek kö zött az al te ri tás, az elsa -
já tí tás, az asszi mi lá ció, a (sa ját és az ide gen kö zötti) 
dis tan cia, az ide gen-megér tés, az in ter kul tu ra li tás, 
a mul ti kul tu ra li tás, a to le ran cia.9 

Wier la cher, a xe no ló gia el mé le té nek egyik ki -
dol go zó ja az ide gen ség je len sé gét a sa ját, a má sik 
és az ide gen re lá ció já ban vizs gál ja. Sze rin te az idegen 
az, aho gyan a má si kat fel fog juk, se gít sé gé vel ér tel -
mez he tô a más ság, il let ve a sa ját és a má sik kö zötti 
kü lönb ség. Az ide gen te hát nem a pusz ta je len lé tén 
ke resz tül ra gad ha tó meg, ha nem an nak se gít ségé -
vel, aho gyan a sa ját az ide gent ész le li, il let ve amilyen 
re lá ció ban áll ve le. A ket tô kö zöt ti kap cso lat lét re -
jöt te alap ján be szél he tünk ide gen ség rôl, ide gen ség -
ér zés rôl, mely azon ban nem csak kü lön bözô kul tú -
rák ta lál ko zá sa, ha nem ge ne rá ciók, kü lön féle társa -
dal mi ré te gek érint ke zé se so rán is je lent kezhet. 
A sa ját és az ide gen köl csö nö sen ha tás sal van nak 
egy más ra, kö zöt tük dia lek ti kus vi szony áll fenn: 
az ön megér tés te szi le he tô vé az ide gen megér té sét, 
az ide gen megér té se azon ban pon to sabb ön megér -
tést ered mé nyez.10 

Wier la cher az ide gen ség ku ta tás egyik legel sô 
cso mó pont já nak az ide gen je len sé gé nek am bi va len -
ciá ját tart ja, mely egy szer re kelt het cso dá la tot és fe -
nye ge tést. A fé le lem az ide gen eluta sí tá sá ra, el ke rü -
lé sé re ösz tö nöz, a kí ván csi ság, a ka land vágy vi szont 
an nak megis me ré sé re, fel fe de zé sé re mo ti vál. Az ide -
gen am bi va lens je len ség ként va ló ér tel me zé sé bôl 
ve zet he tôk le azok az el sô sor ban ér zel me ken alapu -
ló ész le lé si min ták, mint az eg zo tiz mus, az etno -

cent riz mus és a xe no fó bi a. Az eg zo tiz mus ese té ben 
az ide gent el sô sor ban cso dá la tot, ka land vá gyat éb -
resz tô je len ség ként ész lel jük. Az ide gen is te ní té se, 
az eg zo ti kus jel lem zôk szép sé gé nek el túl zá sa azon -
ban az zal a ve széllyel jár, hogy az ide gent nem a maga 
va ló já ban, rea li tá sá ban ész lel jük. Egy faj ta pro jek -
ciós fe lü let ként is funk cio nál hat, aho vá ki ve tít het -
jük vá gyain kat, re mé nyein ket, ahol ezek be tel je se -
dé sét, meg va ló su lá sát vár juk. Ez zel el len tét ben az 
et no cent riz mus so rán az ér dek lô dés kö zép pont já -
ban a sa ját áll, mely nek gyak ran alá ren de lô dik az 
ide gen. A xe no fó bia ese té ben pe dig az ide gen ben 
elsô  sor ban a fe nye ge tést ész lel jük, amely szél sô sé -
ge sen ne ga tív reak ció kat vált hat ki, mely az ide gen 
diszk ri mi ná ció ját, akár meg sem mi sí té sét is ma ga 
után von hat ja.11 

E há rom ész le lé si min ta, to váb bá az elôíté le tek 
és szte reo tí piák nagy ban be fo lyá sol ják az ide gen és 
a sa ját kö zött kiala ku ló vi szony jel le gét. A xe no fó -
bia, a ne ga tív elôíté le tek erô sí tik az ide gen tôl va ló 
el zár kó zást, az ide gen ne ga tív diszk ri mi ná lá sát, eli -
mi ná lá sát. Az ide gen el sa já tí tá sa vi szont le he tô vé 
te szi a két fél kö zöt ti ter mé keny kap cso lat kiala kí -
tá sát. En nek elô fel té te le pe dig az ide gen megér té se, 
mely ben fon tos sze re pet ját szik a to le ran cia, azaz 
a má sik le gi ti mi tá sá nak, a sa ját tal va ló egyen ran gú -
sá gá nak, egyen jo gú sá gá nak elis me ré se.12 

Az ide gen ség tár sa dal mi és kul tu rá lis prob lé má -
ja a mû vé sze tek ben is vissz hang ra ta lált. Az iro da -
lom ban már Aisz khü losz Per zsák cí mû drá má já ban 
meg je le nik az ide gen nel va ló konf ron tá ció té má ja;13 
az in ter kul tu rá lis iro da lom tu do mány Goe the Iphi -
ge nia Tau risz ban cí mû drá má já ra hi vat ko zik mint 
az ide gen ség leg ma ga sabb szin tû iro dal mi fel dol -
gozá sá ra.14 A Brontë nô vé rek, Ja ne Au sten, Hardy, 
Kip ling, Ste ven son, Law ren ce, Con rad, James, Forster, 
Joyce, Gre en re gé nyei ben a konflik tu sok kü lön -
bözô osz tá lyok, kul tú rák, fa jok összeüt kö zé sé bôl, 
a kö zöt tük hú zó dó ha tá rok át há gá sá ból ered nek:15 
az ide gen ség nem csak kul tú rák, ha nem tár sa dal mi 

19 Ans gar Nün ning (hrsg.), Metz ler Le xi kon Li te ra tur- und Kul tur the o rie: An sä tze – Per so nen – Grund be grif fe, Stutt gart, Metzler, 
1998. 576–577. 

10 Alo is Wier la cher, Kul tur wis sens chaft li che Xe no lo gie. Aus gangs la ge, Leit be grif fe und Prob lem fel der, in Alo is Wier la cher 
(hrsg.), Kul tur the ma Fremd heit. Leit be grif fe und Prob lem fel der kul tur- wis sens chaft li cher Fremd heits fors chung, Mün chen, Iudicum, 
1993. 62–66. 

11 Alo is Wier la cher, i. m. 38–39. 76. Co rin na Alb recht, i. m. 237. 
12 Alo is Wier la cher, i. m. 86. 111. 
13 Ed ward Sa id, Orien ta li mus, He li kon, 1996/4. 445. 
14 Er win Leibf ried, i. m. 12–13. 
15 Sza mo si Gert rud, A poszt ko lo nia li tás, He li kon, 1996/4. 418.
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osz tá lyok, ge ne rá ciók konf ron tá ció já ból is szár maz -
hat, így nem csak in ter kul tu rá lis, ha nem int ra kultu -
rá lis ide gen ség rôl is be szél he tünk.16 Az eg zo tiz mus 
mint az ide gen ség egyik as pek tu sa kü lö nö sen a ro -
man ti ka iro dal mát ra gad ta ma gá val, a kor társ iro -
da lom ban az ide gen ség pe dig töb bek kö zött a mig -
rá ciós iro da lom ked velt té má ja, így pél dául Wladi -
mir Ka mi ner Rus sen dis ko (Orosz disz kó), Zsu zsa Bánk 
Der Schwim mer (Az úszó), Te ré zia Mo ra Al le Ta ge 
(Nap mint nap) cí mû re gé nyei ben,17 il let ve Te ré zia 
Mo ra Selt sa me Ma te rie (Kü lö nös anyag) cí mû kö te -
té nek el be szé lé sei ben. Az ide gen ség, a kul tú rák ta -
lál ko zá sa az ope ra iro da lom ban is vissz hang ra ta -
lált (lásd a kö vet ke zô fe je ze tet). A to váb biak ban az 
ide gen ség meg je le né sét, és hoz zá kap cso ló dóan az 
iden ti tás, iden ti tás vál ság prob lé má ját Puc ci ni Pillan -
gó kis asszony cí mû ope rá já ban vizs gá lom. 

A Pil lan gó kis asszonyt eg zo ti kus ope ra ként tart ja 
szá mon a szak iro da lom. A ze né ben eg zo tiz mus alatt 
az eg zo ti kus (ide gen sze rû, szo kat lan, ide gen földrôl 
szár ma zó) stí lus je gye ket, az eg zo ti kus nak tar tott 
ze nei mo tí vu mok tu da tos hasz ná la tát vagy után zá -
sát ért jük, ame lyek azon ban nem ter jed tek el szé -
les kör ben az egész vi lá gon, nem ál ta lá no san is mer -
tek. A XIX. szá zad eg zo tiz mu sa ab ban a hit ben gyö -
ke re zik, hogy a tá vo li or szá gok szeb bek, mint a sa -
ját or szá gunk, a tá vol élô em be rek job bak, mint mi, 
ez vált ja ki az em be rek bôl a tá vol ba, az ide gen be 
va ló el vá gyó dás ér zé sét. A ti tok za tos ide gen olyan 
szép sé get, ér zel me ket és él ve ze te ket kí nál, me lye -
ket a min den na pok va ló sá ga nem mu tat fel. A fan -
tá zia se gít sé gé vel így pó tol ha tóak a min ket kö rül -
ve vô szür ke kör nye zet hiá nyai. Az eg zo ti kus ope -
rák cse lek mé nye ál ta lá ban tá vo li he lye ken ját szó -
dik, az eg zo ti ku mot azon ban nem csak a lib ret tó, 
ha nem a ze ne is köz ve tí ti ide gen hang sze rek, dal -
la mok hasz ná la tá val, ide gen dal la mok és hang zá -
sok imi tá lá sá val, il let ve ide gen hang zás ra em lé kez -
te tô sa ját dal la mok kom po ná lá sá val, mindeze ket 
egy-egy sze rep lô re vagy ese mény re vo nat koz tat va, 
így tük röz ve a ze ne ál tal a kü lön bö zô né pek, kul -
tú rák szem ben ál lá sát.18 

Az ide gen ség azon ban sok kal komp le xebb té ma -
kör, mely nem csak az eg zo tiz mus je len sé gét fog lal -
ja ma gá ban: ugyanez ér vé nyes a Pil lan gó kis asszony 
ese té ben is. Bár Puc ci ni leg fô kép pen az ope ra el sô 
vál to za tá ban tet te meg fô té má nak a Ke let és a Nyu -
gat összeüt kö zé sét, a to váb bi vál to za tok so rán vi -
szont egy re in kább át he lyez te a hang súlyt a fô hôs -
nô re,19 kis lány ból nô vé va ló éré sé nek be mu ta tá sá -
ra, az alak mély re ha tó pszi cho ló giai meg raj zo lására. 
A kul tú rák kö zöt ti kü lönb ség és az ebbôl ere dô prob -
 lé mák a sze rel mi szál lal szo ro san össze  fo nód va vi -
szont to vább ra is a cse lek mény nem el ha nya gol ha -
tó hát te rét, az ope ra egyik fô kér dés kö rét ké pe zik. 

Az ide gen ség prob lé ma kö ré nek vizs gá la ta so rán 
kiin du ló pont ként elô ször Wier la cher de fi ní ci ó ja 
alap ján azo kat az ele me ket pró bá lom meg kiemel -
ni, ame lyek alap ján a ja pán és az ame ri kai kul tú ra 
egy más sze mé ben ide gen ként je le nik meg, il let ve 
ame lyek ké pet ad hat nak egy-egy cso port kol lek tív, 
kul tu rá lis iden ti tá sá ról. An nak se gít sé gé vel, hogy 
a sa ját ho gyan ész le li az ide gent, az ide gen am bi va -
len ciá já ból kiin dul va meg pró bá lom jel le mez ni a 
két kul tú ra egy más hoz va ló vi szo nyát, elô ször a 
„hát tér sze rep lô kön”, majd Cso- cso- szán* pél dá ján 
ke resz tül. Mi vel az ope ra dra ma tur giá ja sze rint 
egyér tel mûen But terfly áll a kö zép pont ban, nin -
csen ve le egyen ran gú, azo nos drá mai súllyal bí ró 
sze rep lô, a kö rü löt te lé vô ala kok kö zül szin te min -
den ki csak sta tisz ta (Pin ker ton sem több egy az ese -
mé nye ket moz gás ba ho zó ka ta li zá tor nál, Szu zu ki 
és Sharp less pe dig az an tik kó rus kom men tá ló 
funk ció ját töl tik be),20 így leg fô kép pen az ô alak -
ján és Pin ker ton nal va ló kap cso la tán ke resz tül vizs -
gál ha tó az ide gen ha tá sa. Az ide gen le het sé ges ész -
le lé si min tá ja ként az eg zo tiz mus je lent ke zik ná la, 
mely egyi ke a mo ti vá ciós for rá sok nak, ami az ide -
gen kul tú ra el sa já tí tá sá ra ösz tön zi. Két kul tú ra kö -
zött in ga do zik, ez pe dig fel ve ti a kul tu rá lis és a szo -
ciá lis ide gen ség, eh hez kap cso ló dóan pe dig az iden -
ti tás, az iden ti tás vál ság kér dé sét is. Ezek azok a fô 
szem pon tok, ame lyek alap ján az ide gen ség je len -
sé gét vizs gá lom el sô ként az ope rá ban, majd az ope -

16 Alo is Wier la cher, i. m. 66. 
17 And re as Schu mann, Neue Ten den zen in der „Mi gran ten li te ra tur„. Der Gast, der kei ner mehr ist, http://de. qan ta ra. de/ 

web com/show_ar tic le.php/_c-299/_nr-317/i.html le tölt ve: 2009. ja nuár 31. 
18 Nor bert Chri sten, Gi a co mo Puc ci ni. Analy tis che Un ter su chun gen der Me lo dik, Har mo nik und Inst ru men ta ti on, Ham burg, Wagner, 

1978. 207–217. 
19 Fo dor Gé za, Pil lan gó kis asszony, Mu zsi ka, 1983/12. 32. 
* Az MTA aján lá sát kö vet ve min den ja pán nyelv bôl át vett ne vet és ki fe je zést ma gyar átírás sal, kiej tés sze rint köz lünk. 

(a szerk.) 
20 Mos co Car ner, Puc ci ni. Bi o gra phie, Frank furt am Main, In sel- Ver lag, 1996. 651–652.
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ra 2008. szep tem ber 28-án a The a ter Augs burg ban 
be mu ta tott, Yo na Kim ál tal ren de zett elôadá sá ban. 

 
Az ide gen ség meg je le né se Gi a co mo Puc ci ni  

Pil lan gó kis asszony cí mû ope rá já ban 
 

Az ope ra ke let ke zés tör té ne te 
 

 AXIX. és a XX. szá zad for du ló ján az eg zo tiz -
mus di vat irány zat nak szá mí tott Eu ró pá ban. 
Ro ha mo san meg nôtt a tá vol-ke le ti kul tú ra 

irán ti ér dek lô dés: ja pán tár gyak, por ce lá nok, bú -
to rok, ki mo nók, szí nes fa met sze tek lep ték el Eu -
ró pát, kéz rôl kéz re jár tak a ja pán és a kí nai lí ra 
gyöngy sze mei.21 En nek tör té nel mi hát te re, hogy a 
tá vol-ke le ti ál la mok a ko lo ni zá ció és a XIX. szá zad 
má so dik fe lé ben kiala ku ló ke res ke del mi kap cso la -
tok ál tal egyre in ten zí vebb kap cso lat ba ke rül tek 
Eu ró pá val, ez zel egyide jû leg pe dig kul tú rá juk ha -
tást gya ko rolt a nyu ga ti kul tú rá ra is.22 

Itt rö vi den ki tér nék a Ke let és Nyu gat szem beál -
lí tá sa kap csán a ket tô meg kü lön böz te té sén ala puló 
orien ta liz mus dis kur zu sá ra, mely a XVI I I. szá zad 
vé gé tôl kezd ve a Ke let tel va ló fog lal ko zás szer ve -
zett, in téz mé nye sült for má já nak te kint he tô. Sa id 
sze rint mind a Ke let, mind a Nyu gat fo gal ma nem 
más, mint egy esz me rend szer: az orien ta liz mus 
a Nyu gat ta lál má nya, mely szem beál lít ja egy más -
sal a két vi lá got, így kom mu ni kál va sa ját fel sôbb -
ren dû sé gét a má sik el ma ra dott sá gá val szem ben. 
(Eu ró pa, fô leg Nagy-B ri tan nia és Fran ciaor szág 
mint gyar ma ti nagy ha tal mak el len ké pe ként a Kö zel-
Ke let és In dia je le nik meg, Ame ri ka ese té ben pedig, 
gaz da sá gi ér de kelt sé gei nél fog va a Tá vol-Ke let, el -
sô sor ban Kí na és Ja pán.) A Ke let rôl kiala kí tott kép 
egy részt le he tô vé te szi a vi lág megér té sét, irá nyí tá -
sát, ma ni pu lá ció ját, be ke be le zé sét; más részt a Nyu -
gat ezt az esz me rend szert ön ma ga el len té te le zé sé -
re hasz nál ja, ez zel erô sít ve kul tú rá ja ere jét, kul tu -
rá lis iden ti tá sát. Mindez azon ban csak rep re zen tá -
ció, nem va ló ság, nem a Ke let „ter mé sze tes leírá sa”, 
ha nem meg je le ní té se. Az orien ta liz mus egy áb rá -
zo lá si rend szer: egy részt a va lós, ál ta lá nos is me re -
tek tük ré ben, más részt a kép ze let se gít sé gé vel (vá -
gyak, el foj tá sok, ki ve tí tô dé sek fe lü le te ként) hoz ták 

lét re a Ke le ten va ló ura lom, au to ri tás biz to sí tá sá ra, 
me lyet a Nyu gat et no cent ri kus lá tás mód ja ered mé -
nye zett. A tor zí tá sok hoz zá já rul tak ah hoz, hogy a 
Ke let a Nyu gat el len tét pár ja ként, a ti tok za tos, sötét 
ide gen ként je len jen meg.23 Az ide gent te ma ti zá ló 
mû vek, az ide gent szín re vi vô ese mé nyek is ál ta lá -
ban ezen elv sze rint mû köd nek: lé te zô, az ide gent 
ka rak te ri zá ló ele mek bôl épít kez nek, de nem a való -
sá got je le ní tik meg, ha nem az ide gen rep re zen tá -
ció ja ként ér tel mez he tôek, va la mint pro jek ciós fe -
lü let ként funk cio nál nak. 

A szá zad for du ló kör nyé kén az ide gen szín re vi -
te le egyik el sô „szín pa dai nak” bi zo nyul tak az ide -
gen né pe ket be mu ta tó kiál lí tá sok („Völ ke raus stel -
lung”), me lyek al kal mat ad tak az eu ró paiak szá má -
ra az ide gen nel va ló ta lál ko zás ra. 1874 és 1931 kö -
zött Carl Ha gen beck rend sze re sen ren de zett olyan 
be mu ta tó kat, me lyek so rán ide gen né pe ket vá lasz -
tott kiál lí tá sai tár gya ként. En nek so rán ab ból indult 
ki, hogy az ide gen min den nap jait lát vá nyos ság ként 
vi gye szín re. Az ide gen élet meg ren de zé sé nek azon -
ban a va ló sá gon kel lett ala pul nia, iga zi nak kel lett 
hat nia. Bár az egyes ele mek a va ló ság ban az adott 
kul tú ra ke re tein be lül tény leg lé tez tek, az ott betöl -
tött funk ció juk és je len té sük az eu ró pai né zô szá -
má ra is me ret len ma radt. Mi vel az egyes ele me ket 
tet szô le ge sen vá lasz tot ták ki és kom bi nál ták egy -
más sal, így egy részt a va ló di ság, amely re tö re ked -
tek, csak fel szín ma radt, más részt pe dig egy projek -
ciós fe lü let jött lét re, aho vá a né zô ki ve tít het te el -
foj tott vá gyait és fé lel meit.24 

Eh hez ha son ló me tó dus sze rint ke let kez tek és 
ke rül tek szín re az ide gent szín re vi vô szín pa di mû -
vek is. Míg a kiál lí tá sok az ide gen au ten ti kus áb rá -
zo lá sá ra tö re ked tek, ad dig a ze nés szín pa di mû vek 
vi lá ga az eu ró paiak ál mai nak, kí ván sá gai nak meg -
fe le lô vi lá got idéz te. Kü lö nö sen a Kö zel- és Tá vol-
Ke le ten ját szó dó ope ret tek vi lá ga adott al kal mat a 
né zô nek az ide gen is te ní té sé re. A ki vi te le zés ben, 
leg fô kép pen a dísz le tet és a jel mezt il le tôen nagy 
hang súlyt fek tet tek ar ra, hogy a rész le tek a va lódi -
ság ha tá sát kelt sék, és így egy-egy kul tú rát jel lemez -
ze nek. Az ilyen tár gyú da ra bok ren de zé se so rán 
elein te a rea lis ta szín ház tör vé nyei sze rint ugyanúgy 
meg pró bál ták az ob jek tív va ló sá got le ké pez ni a 

21 Ernst Krau se, Puc ci ni. Besch rei bung ei nes Wel ter fol ges, Mün chen, Pi per, 1986. 227. 
22 Mos co Car ner, i. m. 643. 
23 Ed ward Sa id, i. m. 430–449. va la mint Sza mo si Gert rud, i. m. 415–429. 
24 Eri ka Fis cher- Lich te, In sze nie rung des Frem den. Zur (De-) Konst ruk ti on se mi o tis cher Sy ste me, in Eri ka Fis cher- Lich te, 

(hrsg.), The a te rA vant gar de: Wahr neh mung – Kör per – Spra che, Tü bin gen–Ba sel–Fran cke, 1995. 156–160.
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szín pa don. Mi vel azon ban a tá vol-ke le ti vi lág ele -
mei ide ge nek, is me ret le nek vol tak a nyu ga ti né zô 
szá má ra, így a nyu ga ti kul tú rá ban ját szó dó da ra -
bok kal el len tét ben nem ren del ke zett össze ha son -
lí tá si alap pal. A szín pa don áb rá zolt ide gen va ló ság 
va ló já ban nem az ide gen va ló sá ga, ha nem ide gen 
ele mek spe ciá lis ki vá lasz tá sa és kom bi ná ció ja, me -
lye ket az eu ró pai né zô sa ját kul tu rá lis bá zi sá ból 
kiin dul va ész lel és ér tel mez. Az az ob jek tív va ló ság 
pe dig, me lyet a szín pa di va ló ság akar rep re zen tálni, 
nem lé te zik, így a szín pa di va ló ság szín há zi je lei 
nem a tény le ges va ló ság le ké pe zé se ként ér tel me -
zen dôek. Az ide gen ele mek sze re pe egy-egy da rab -
ban te hát nem az il lú zió kel té se volt; az ide gen meg -
je le né se egy részt le he tô vé tet te a vá gyak és fé lelmek, 
el foj tá sok ki ve tí té sét és ily mó don va ló fel dol go zá -
sát, más részt a ke le ti vi lág nak a nyu ga ti kul tú rá val 
va ló szem beál lí tá sa a nyu ga ti kul tú rán és tár sa dal -
mon va ló kri ti ka gya kor lá sát ered mé nyez het te.25 

Az ide gent, a nyu ga ti és a ke le ti vi lág ta lál ko zá -
sát, a kul tú rák kö zöt ti kü lönb sé get a kü lön bö zô 
iro dal mi, szín pa di, ze nés mû vek té má ja ként gyak -

ran a ci vi li zált Nagy-B ri tan nia és a pri mi tív Kí na 
vagy Ja pán, il let ve a ke gyet len ipa ri nagy ha ta lom -
ként je lent ke zô Nagy-B ri tan nia és a tra di cio ná lis, 
ré gi Ja pán szem beál lí tá sá val ra gad ták meg.26 Az eg -
zo ti kus tár gyak, té mák irán ti erôs ér dek lô dést, von -
zal mat mu tat ja a pá ri zsi Théâtre Lyri que re per toárja 
is. 1851 és 1870 kö zött a ke le ti tár gyú da ra bok ban 
az eg zo ti ku mot itt el sô sor ban In dia rep re zen tál ta 
(amely egy ben drá ga de ko rá ció ki vi te le zé sé re is al -
kal mat adott), mint pél dául Fé li cien Da vid La Perle 
du Bré sil (1851), Adol phe Adam Si j’éta is Roi 
(1852), Eugène Gau tier Scha ha ba ham (1854), Er -
nest Re yer La sta tue (1861) vagy Ge or ges Bi zet Les 
Pêcheurs de per les (1863) cí mû ope rái ban. Bib liai, 
mi to ló giai tár gyak is eg zo ti kus szí ne ze tet kap tak, 
mint Charles- Ca mil le Sa int- Saëns Sam son et Da li la 
(1877) és Jules Mas sa net Esc lar mon de (1899) cí mû 
mû vei ben. David Lal la Ro ukh (1862), Mas sa net Le 
Roi de Lahora (1877), Ver di Ai da (1871), Bi zet Dja -
mi leh (1872), Car los Go mes Il Gu a rany (1870) cí -
mû ope rái ban szin tén ér zô dik az eg zo tiz mus ha tá -
sa; Sa int- Saëns La Prin ces se jau ne (1872), Ar thur Sul -

25 Eri ka Fis cher- Lich te, i. m. 160–172. 
A ke le ti kul tú rák meg je le né se, beáram lá sa Eu ró pá ba, va la mint a ke le ti szín ház ka ta li zá tor ként ha tot tak a nyu ga ti szín -

ház megújí tá sá ra is. A Nietz sche és Hof mann stahl ál tal meg fo gal ma zott nyel vi krí zis re (mi sze rint a nyelv már nem ké pes 
arra, hogy min dent ki fe jez zen, és le he tô vé te gye egy más megér té sét) „megol dá so kat” kí nált, és al ter na tí va ként je lent meg 
a rea lis ta szín há zi kon cep ció val szem ben. 

Rein hardt Su mu run- ren de zé sé ben (Kam mers pie le, 1910) pél dául a be szélt nyelv alá ren de lô dik a lát vány nak és a 
mozgásnak: az Ezer egy éj sza ka me séi bôl írt tör té ne tet a tánc és a pan to mim nyel vén be szé li el. Az elôadás orien tá lis jel le -
gét nem csak a lát vány te rem ti meg, ha nem pél dául a ja pán ka bu ki szín ház egyik ele mé nek, a ha na mi csi min tá já ra ké -
szült, né zô té ren át ve ze tô rám pa hasz ná la ta is fo koz za. Lásd Ké ke si Kun Ár pád, A ren de zés szín há za, Bu da pest, Osi ris, 
2007. 132–133. 

Fir min Gé mier az 1927-ben Pá rizs ban meg ren de zett el sô nem zet kö zi szín há zi kong resszu son Oka mo to Ki dó Sú zen dzsi 
Mono ga ta ri cí mû drá má ját ál lí tot ta szín pad ra, ugyaneb ben az év ben Le nin grád ban Szer gej Rad lov ren dez te meg a szerzô 
Oda Na bu na ga cí mû da rab ját. Mind két eset ben nagy hang súlyt fek tet tek a ja pán ka bu ki kon ven ciói nak és sza bá lyai nak 
pon tos meg fi gye lé sé re és be tar tá sá ra. Ezek szín há zi je lek ként funk cio nál nak anél kül, hogy a né zô ab ban a hely zet ben len -
ne, hogy az ere de ti ja pán kon tex tus ból ere dô je len tést hoz zá juk tud ná kap csol ni. Eb ben az eset ben a szín pa don végbe me -
nô fo lya ma tok de sze man ti zá lá sa olyan szi go rúan és pre cí zen ko difi kált je lek al kal ma zá sá val tör té nik, me lyek kód ját a né -
zô azon ban nem is me ri. Így ezek a je lek üres je lek ként mû köd nek, me lyek a né zôt vé gül a je lek szub jek tív ér tel me zé sé re 
sar kall ják, hi szen nem áll ren del ke zé sé re a jel ál ta lá no san is mert je len té se. Lásd Eri ka Fis cher- Lich te, i. m. 227–230. 

Brecht Egy fô az egy fô cí mû drá má já nak ren de zé se so rán (Ber lin, 1931) a drá mai ala kok kü lön bö zô ér zel mi vagy fej -
lô dé si ál la po tai nak jel lem zé sé re kü lön bö zô masz ko kat al kal maz, az egyik ál la pot ból a má sik ba va ló át vál to zás pe dig egy 
kendô mö gött megy vég be. Mind két el já rást ja pán elôadá sok so rán is mer te meg. Lásd Eri ka Fis cher- Lich te, i. m. 231. 

Ar taud-t az 1931-es pá ri zsi gyar ma ti kiál lí tá son lá tott ba li- szi ge ti tán co sok elôadá sa ins pi rál ta. Tánc elôadás lé vén a 
moz gás bi zo nyult el sôd le ges jel rend szer nek, amely Ar taud- ban egy olyan szín ház kép ze tét hoz ta lét re, mely a „gesz tu -
sok me ta fi zi ká ját” va ló sít ja meg, meg dönt ve ez zel a szó ha tal mát és a raj ta ala pu ló vi lág ren det. Lásd Ké ke si Kun Ár pád, 
i. m. 214–215. 

Az ide gen szín re vi te lé nek leg fôbb ha tá sa a nyu ga ti szín ház ra egy részt a ke le ti szín há zi je lek át vé te le, más részt pe dig a 
szín há zi je lek rend sze ré nek meg vál to zá sa. Az ide gent te ma ti zá ló mû vek elein te kö vet ke ze te sen vé ghez vitt rea lis ta ren de -
zé se a rea lis ta szín há zi kon cep ció fel bom lá sá hoz ve ze tett. En nek szel le mé ben a ren de zés már nem egy ob jek tív va ló ság 
rep re zen tá ció ja ként ér tel mez he tô, ha nem egy szín há zi va ló ság szub jek tív konst ruk ció ja ként, mely ben mind az al ko tó, 
mind a be fo ga dó egyaránt részt vesz. A szín ház új ra te at ra li zá lá sa te hát nagy rész ben a tá vol-ke le ti szín há zi mo del lek alap -
ján, az ide gen ha tá sok ra tör tént. Lásd Eri ka Fis cher- Lich te, i. m. 238. 

26 Eri ka Fis cher- Lich te, i. m. 160–161.
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li van The Mikado (1885), Piet ro Mas ca gni Iris 
(1898) cí mû mû vei nek hely szí ne pe dig már Ja pán -
ba he lye zô dik. Né hány ki vé tel lel ezek ben a mû -
vek ben az Eu ró pán kí vü li hely szí nek a nyu ga ti va -
ló ság ból va ló me ne kü lés hely szí ne ként je len nek 
meg. Gi a co mo Meyer be er volt az el sô, aki L’Af ri -
ca i ne (1865) cí mû ope rá já ban a nyu ga ti és az eg -
zo ti kus vi lág konf ron tá ció ját te ma ti zál ta, Léo De -
li bes Lak mé (1883) cí mû ope rá já ban pe dig a Pil -
lan gó kis asszony hoz ha son lóan a fa ji és kul tu rá lis kü -
lönb sé gek összeegyez tet he tet len sé ge már alap ve tô 
sze re pet ját szik.27 A két hôs nô, Se li ca és Lak mé to -
váb bá Cso- cso- szán elô fu tá rai nak te kint he tôk: 
mind hár man Eu ró pán kí vü li né pek hez tar toz nak, 
egy fe hér fér fi irán ti sze rel mük miatt vé te nek sa ját 
szo ká saik, tör vé nyeik el len, ám a sze re tett fér fi vé -
gül el hagy ja ôket, vissza tér a ha zá já ba, a ma guk ra 
ma radt hôs nôk pe dig vé get vet nek éle tük nek.28 

A gé sák sor sa irán ti ér dek lô dés szin tén a szá zad -
for du lón fo ko zó dott. A gé sák sor sá val fog lal ko zó 
mû vek szin tén a di vat irány zat tá vált eg zo tiz mus ré -
sze ként je lent kez tek, a New York-i Broad wayt egyre 
in kább el lep ték az ol csó gé sa tör té ne tek. Puc ci nit 
Be las co drá má ján ke resz tül érin tet te meg a té ma, 
mely nek elô fu tá rai nak Long és Lo ti re gé nyei te kint -
he tôk.29 

Pier re Lo ti Ma dame Chry santhème30 cí mû re -
génye 1887-ben je lent meg, mely a Pil lan gó kis -
asszony anya gá nak el sô iro dal mi fel dol go zá sa. 
1893-ban azo nos cím mel And ré Mes sa ger kom po -
nált be lô le ope rát. A re gény alap mo tí vu mát John 
Lu ther Long Ma dame But terfly31 cí mû va lós ala po -
kon nyug vó el be szé lé sé ben dol goz ta fel, mely 
1898-ban je lent meg az ame ri kai Cen tu ry Ma ga zi -
ne- ban. A té ma dra ma ti zá lá sa Da vid Be las co ne vé -

hez fû zô dik: egy fel vo ná sos, tra gi kus ki me ne te lû 
drá mát írt a té má ból, be tart va a tér, az idô és a cse -
lek mény egy sé gét. Madame But terfly cí mû da rab ját 
1900. már cius 5-én mu tat ták be a New York-i Ha -
rold Squ a re The at re- ben. Puc ci ni a lon do ni Du ke 
of York The at re- ben lát ta az elôadást, és bár nem 
ér tett an go lul, a ja pán gé sa sor sa és az eg zo ti kus 
kör nye zet olyannyi ra meg ra gad ták, hogy el ha tá -
roz ta, ope rát kom po nál. 1901-ben meg szü le tett a 
szer zô dés, meg kap ta a meg  ze né sí tés jo gát. A lib ret -
tót Lu i gi Il li ca és Giusep pe Gi a co sa ír ták.32 

A Pil lan gó kis asszonyt 1904. feb ruár 17-én mu -
tat ták be Mi lá nó ban, a Te at ro al la Sca lá ban, Cle o -
fon te Cam pa ni ni ve zény lé sé vel, Ti to Ri cor di ren -
de zé sé ben, Ro si na Stor chi ó val a cím sze rep ben. Az 
elôadás bot rány ba ful ladt, a Pil lan gó kis asszonyt ki -
fü tyül ték. Az ope rát ezek után Puc ci ni át dol goz ta, 
tu laj don kép pe ni ôs be mu ta tó ját 1904. má jus 28-
án tar tot ták Bres ci á ban, a Te at ro Gran dé ban, is mét 
Cam pa ni ni ve zény lé sé vel, Sa lo mea Kru szel ni ká val 
a cím sze rep ben. A Pil lan gó kis asszony ha tal mas sikert 
ara tott. A kül föl di elôadá sok so rát a Bu e nos Ai res -i 
nyi tot ta, Tos ca ni ni ve zény lé sé vel. Két to váb bi fon -
tos ál lo más az 1905 jú liu sá ban tar tott lon do ni, va -
la mint a pá ri zsi Opé ra- Co mi qu e- ban 1906-ban tar -
tott be mu ta tó, mely utób bi a Pil lan gó kis asszony ma 
is mert vál to za ta. A Ri cor di- par ti tú ra 1907-ben je -
lent meg nyom ta tás ban.33 

Puc ci nit elô ször legin kább azért ra gad ta ma gá -
val a cse lek mény, mert le he tô sé get lá tott a nyu gati 
és a ke le ti kul tú ra és ér té kek kö zöt ti kü lönb sé gek, 
el té ré sek fel dol go zá sá ra. A Pil lan gó kis asszony ban az 
ide gen ség prob lé má ja el sô sor ban a ja pán és az ame -
ri kai vi lág érint ke zé sén ke resz tül je lent ke zik, mely -
nek tör té nel mi hát te re a nyu ga ti ci vi li zá ció be nyo -

27 Mi che le Gi rar di–Lau ra Ba si ni, Puc ci ni. His International Art, Chi ca go, Uni ver sity of Chi ca go Press, 2002. 207–209. 
28 Mos co Car ner, i. m. 643. 
29 Ernst Krau se, i. m. 227–230. 
30 Lo ti ma ga is a fran cia ha di ten ge ré szet ka pi tá nya volt, a Tá vol-Ke le ten tel je sí tett szol gá la tot. Re gé nyé ben azt a ten ge részek 

kö ré ben el ter jedt szo kást te ma ti zál ja, mi sze rint csak meg ha tá ro zott idô re köt nek há zas sá got gé sák kal. A há zas ság nak abban 
a pil la nat ban vé ge sza kad, ami kor a fér fi vissza tér ha zá já ba. A re gény fô hô sei, Pier re és O- Ki ku- szán mind ket ten tud ják, 
hogy kap cso la tuk csak rö vid ideig tart hat, így a „car pe diem” szel le mé ben él ve zik az együtt lé tet. Az ese mé nyek nem 
torkoll nak tra gé diá ba: há zas sá guk vé gén Pier re pénz zel bo csát ja el a gé sát. Lásd Mos co Car ner, i. m. 644–646. 

31 Long Lo ti fô hô sé nek ne vét Cso- cso- szán ra vál toz tat ta, majd „Ma dam But terfly”-ra an go lo sí tot ta, fér je ame ri kai, és a Pinker -
ton ne vet kap ja. Az el be szé lés ben a pár nak kö zös gyer me ke is szü le tik. A cse lek mény azon ban már fé lig tra gi ku san végzô -
dik: a gé sa spon tán ha ra ki rit akar el kö vet ni, ám vé gül vissza tér ko ráb bi fog lal ko zá sá hoz. Long Lo ti re gé nyé bôl át ve szi 
Kan gó ró fi gu rá ját (be lô le szü le tett a gro teszk Go ró), Chry santhème ba rát nô jét, O- Ju kit But terfly szol gá já vá, Szu zu ki vá 
ala kít ja, a gé sa öccse pe dig fiúgyer mek ként je le nik meg. Long há rom új sze rep lôt is fel vo nul tat, me lyek Puc ci ni ope rájá -
ban szin tén sze re pet kap nak: a kon zul Sharp lesst, Ja ma do rit, va la mint Ka te Pin ker tont. Lásd Mos co Car ner, i. m. 646–
648. 

32 Ernst Krau se, i. m. 230–232. 
33 Ernst Krau se, i. m. 246–253.
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mu lá sa a ja pán kul tú rá ba. 1867 után Ja pán ban egy 
fel ke lés kö vet kez té ben a ré gi feu dá lis ál la mot fel -
vál tot ta az al kot má nyos mo nar chia. Et tôl kezd ve 
az eu ró paiak, akik so káig csak Na ga sza ki ba lép het -
tek be (a tör vény meg sze gé se ese tén ha lál bün te tés -
sel súj tot ták ôket), sza bad ki kö tô ket és ke res ke del -
mi jo go kat kap tak. Meg kez dô dött Ame ri ka és az 
eu ró pai or szá gok ver seny fu tá sa a Ja pán ra gya ko -
rol ha tó gaz da sá gi be fo lyá sért, egy ben kez de tét vette 
az or szág mo dern ipa ri ál lam má fej lesz té se is. Míg 
azon ban az ipar, a ke res ke de lem, az is ko la, a ruhá -
zat nyu ga ti min tá ra megújult, ad dig a csa lád ban 
meg  ma rad tak a tra di cio ná lis for mák, mi sze rint a nô 
a fér fi szol gá ja, aki hû ség gel, tü re lem mel, alá zat tal 
tar to zik fér jé nek, mindemel lett azon ban tel je sen 
véd te len, és nin cse nek jo gai. Há zas ként a fér je, öz -
vegy ként legidô sebb fia ural ma alá tar to zik. A gé -
sák hely ze te még az át la gos ja pán nôk hely ze té nél 
is le he tet le nebb volt: egy ma ga sabb tár sa dal mi osz -
tály ba va ló felemel ke dés el kép zel he tet len nek bi zo -
nyult szá muk ra, a tár sa da lom ki ta szí tott ja i ként él -
tek, a szá zad for du ló tá jé kán je lent ke zô ka pi ta lis ta 
fej lô dés pe dig még in kább leala cso nyí tot ta ôket.34 

A Pil lan gó kis asszony ban But terfly és Pin ker ton 
alak ján ke resz tül két kul tú ra és két tár sa dal mi rend -
szer ta lál ko zik egy más sal: az ame ri kai hó dí tó im -
pe ria liz mus és a ré gi for mái ba me re ve dett, az im -
pe ria liz mus tá ma dá sa el len véd te len ja pán feu da -

liz mus. A szö veg és a par ti tú ra azon ban több vál -
toz ta tá son ment ke resz tül, a leg több po li ti kai hát -
tér re uta ló je le net és rész let (mint a nyu ga ti im pe -
ria liz mus be tö ré se a Tá vol-Ke let vi lá gá ba) ki lett 
húz va vagy eny hült.35 Pin ker ton ar ro gáns, a gyar -
ma to sí tást kép vi se lô alak ja eny hébb, „ba rát sá go -
sabb„lett, a cím sze rep lô fi gu rá ja vi szont na gyobb 
ko moly sá got ka pott. Az el sô há rom vál to zat ban 
But terfly sok kal mé lyeb ben, erô seb ben kö tô dik 
szár ma zá sá hoz, a ne gye dik vál to zat ban azon ban 
en nek a hát tér nek a meg raj zo lá sa csök ken, ez zel 
pe dig a gé sát is meg foszt ja eg zo ti kus sze mé lyi sé -
gé nek és ter mé sze té nek bi zo nyos rész le tei tôl. Cso-
 cso- szán alak já nak pszi cho ló giai jel lem zé se so kol -
da lúbb és össze tet tebb, ér zel mei vál to zá sá nak meg -
raj zo lá sa ap ró lé ko sabb lett. Né hány je le net ki hú -
zá sá val, me lyek Cso- cso- szán sze mé lyi sé gé nek 
já té kos, gyer me ki as pek tu sait mu tat ták meg, But -
terfly tra gi kus fi gu rá vá vál to zott.36 

A vál toz ta tá sok ered mé nye képp te hát az ope rá -
ban egy re in kább át te vô dött a hang súly a kul tu rális 
kü lönb sé gek rôl a cím sze rep lô alak já ra, pszi cho ló -
giai meg raj zo lá sá ra. A ke le ti és a nyu ga ti vi lág talál -
 ko zá sa, a ket tô kö zöt ti kont raszt il let ve át jár ható -
ság kér dé se, eh hez kap cso ló dóan pe dig az iden titás 
prob lé má ja azon ban szo ro san egy be fo nó dik a hôsnô 
sor sá nak ala ku lá sá val, és ma rad az ope ra egyik, ma 
is kü lö nö sen ak tuá lis, köz pon ti kér dé se. A kul turá -

34 Ernst Krau se, i. m. 228–229. 
35 Wil liam Ash brook, Puc ci ni ope rái, Bu da pest, Ze ne mû kiadó, 1974. 138–142. Wolf gang Marg graf, Gi a co mo Puc ci ni, Wilhelms -

ha ven, Hein rich sho fen’s Ver lag, 1979. 111–112. Die ter Schick ling, Gi a co mo Puc ci ni. Bi o gra phie, Stutt gart, Deutsche Verlags -
An stalt, 1989. 190–191. 
Míg a mi lá nói elôadás két fel vo nás ból állt, ad dig a (má so dik) bres ci ai vál to zat ban a má so dik fel vo nást két rész re osz totta. 
Több je le ne tet ki hú zott, me lyek a ja pá nok és ame ri kaiak nem ze ti, kul tu rá lis sa já tos sá gait jel le mez ték. A sze rel mi duettbôl 
tö röl te azt a részt, ami kor But terfly ar ról be szél, hogy elô ször eluta sí tot ta Pin ker tont, mert sze mé ben az ame ri kai bar bár 
volt. A má so dik fel vo nás ban a Go ró val va ló je le net és a Vi rág-duett so rán But terfly csak sa ját ma gá ról be szél, míg a milánói 
vál to zat ban az anya szin te csak gyer me ké vel fog lal ko zott, ad dig a bres ci ai vál to zat tól kezd ve az anyai sze re tet és Pinkerton 
irán ti sze rel me küz de nek egy más el len. A mi lá nói elôadás ban pél dául a Vi rág-duett so rán a gyer mek is mind vé gig szín -
pa don volt, a má so dik vál to zat tól kezd ve azon ban Szu zu ki ki vi szi ôt az egyik szo bá ba. Pin ker ton a har ma dik fel vo násban 
meg kap ta az „Ad dio fiori to asil” kez de tû áriát, Ka te fi gu rá ja vi szont gyen gébb lett (ere de ti leg ô kér te But terflyt a gyer -
mek átadá sá ra, ezt a felada tot azon ban a má so dik vál to zat ban már Sharp less ve szi át). Lásd Mos co Car ner, i. m. 670–
672. 685. 689–690. 692–693. 695. 
A (har ma dik) lon do ni vál to zat ból Puc ci ni ki húz ta a har ma dik fel vo nás ból azt a je le ne tet, ami kor Sharp less felajánl ja 
Butterfly-nak Pin ker ton pén zét a gyer me kért cse ré be, hogy to vább eny hít se az ame ri kai alak já nak kel le met len vo ná sait. 
Lásd Mos co Car ner, i. m. 700. 
A (ne gye dik) pá ri zsi vál to zat egyik leg fon to sabb mó do sí tá sa az el sô fel vo nás ban tör tént, ami kor But terfly az „Amo re mio!” 
(I. fel vo nás, „Ie ra son sa li ta tut ta so la”) fel kiál tás sal Pin ker ton kar jai ba ve ti ma gát: nyílt sze rel mi val lo má sa he lyén az 
eddigi vál to za tok ban a budd his ta szob rocs kák tól sza ba dult meg. Szin tén a pá ri zsi vál to zat ban vá lik a „Che tua mad re” 
kez de tû ária tra gi kus hang vé te lû vé, mely a gé sa két ség be esé sét fe je zi ki. A har ma dik fel vo nás ban But terfly és Ka te dia -
ló gu sát a ja pán nô és a kon zul be szél ge té se ve szi át: But terfly Sharp les shez in té zi kér dé seit, aki köz ve tí tô sze rep ben lép 
fel. Ugyan csak eb ben a vál to zat ban húz ták ki a két nô kö zöt ti bé kü lô szán dé kot is. Lásd Mos co Car ner, i. m. 681–682. 
686–867. 695. 698. 

36 Mos co Car ner, i. m. 705.
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 lis és szo ciá lis ide gen ség az ame ri kai és eu rópai civili -
 zá ció nak a ja pán vi lág ba va ló be nyo mu lá sa által va -
lós tör té nel mi prob lé ma ként, ele ven, min den napi élet -
 él mény ként je lent ke zik a szá zad for du lón. A Pil lan -
gó kis asszony ban Puc ci ni ezt a szi tuációt ve szi alapul, 
eb be he lye zi be le egy em be ri tra gé dia be mu ta tá sát. 

 
Ide gen és sa ját ta lál ko zá sa  

az ame ri kai és a ja pán kul tú rán ke resz tül 
 

 I de gen ség rôl, ide gen ség ér zés rôl a sa ját és a másik 
kö zött lét re jö vô kap cso lat alap ján be szél he tünk. 
Ép pen ezért el sô lé pés ben fon tos nak tar tom 

kiemel ni azo kat az ele me ket, ame lyek a Pil lan gó -
kis asszony ban az ame ri kai és a ja pán vi lág me ta fo -
rái ként je len nek meg. A nyelv, a val lás, a tör vé nyek 
és szo ká sok, va la mint a min den na pi élet egyes kel -
lé kei egy részt a kol lek tív iden ti tást37 meg ha tá ro zó 
ele mek ként funk cio nál nak, más részt ál ta luk meg -
ra gad ha tóak azok a két kul tú ra kö zöt ti kü lönb sé -
gek, me lyek alap ján a sa ját sze mé ben a má sik ide -
gen vol tá ban je le nik meg. Mind a ja pán, mind az 
ame ri kai kul tú ra ide gen ként tûn het fel a má sik sze -
mé ben, ezért mind két szem pon tot fi gye lem be kell 
majd ven ni. Má so dik lé pés ben pe dig ar ra té rek 
majd ki, hogy az em lí tett ele mek alap ján ho gyan 
ész le li a sa ját az ide gent, mi lyen (cso dá la tot vagy 
eluta sí tást ki vál tó) reak ciót éb reszt az ide gen je len -
sé ge, mi lyen vi szony ala kul ki a sa ját és a má sik kö -
zött, il let ve ho gyan ke ze li a sa ját az ide gent. 

 
Az ame ri kai kul tu rá lis iden ti tás me ta fo rái 
 

 Az ame ri kai kul tú rát jel lem zô (és egy ben az 
ame ri kai kul tu rá lis iden ti tást meg ha tá ro zó) 
ele mek kö zül elô ször a nyel vet emel ném ki, 

hi szen az olasz nyel vi kör nye zet bôl erô sen ki tû nik 
né hány an gol nyel vû ki fe je zés, me lyek Pin ker ton 

és Sharp less je le ne té ben hang za nak el: ezek pe dig 
a „Yan kee”, a „Milk- Punch o Wis ky?” és az „Ame -
ri ca fo re ver!”. (I. fel vo nás, „Do vun que al mon do) 

Pin ker ton „Do vun que al mon do” kez de tû áriá -
já ban sa ját élet stí lu sá nak, élet fi lo zófiájá nak szem -
lél te té se so rán a jen ki meg ne ve zést hasz nál ja, 
mellyel ame ri kai iden ti tá sát, az Egye sült Ál la mok -
hoz va ló ho va tar to zá sát de fi ni ál ja. Az áriát rö vi de -
sen fél be sza kít ja a tri viá lis nyel ven meg fo gal ma zott 
„Milk- Punch o Wis ky?” kér dé sé vel, me lyet a kon -
zul hoz in téz. Mind két ital egy részt az ame ri kai élet -
stí lust fém jel zi, más részt vi szont a fiatal ság élet -
mód já nak kel lé kei, a „car pe diem!”, az élet él ve -
zeté nek tar to zé kai. (Ide kap csol ha tó az ame ri kai 
ciga ret ta is, mellyel But terfly Sharp lesst kí nál ja 
a má so dik fel vo nás ban a kon zul lá to ga tá sa kor.) 
A milk punch, a whis ky, a ci ga ret ta egy részt te hát 
az ame ri kai vi lág me ta fo rái ként je len nek meg az 
ope rá ban, a Pin ker ton és Sharp less ál tal kép vi selt 
mi liôt il luszt rál ják, más részt pe dig egy sza ba dabb 
élet mód ra utal nak, mely a me re vebb, sza bá lyok, 
tör vé nyek, tra dí ciók és a val lás ál tal sok kal erô seb -
ben be ha tá rolt és kö töt tebb ja pán vi lág kont raszt -
ja ként je len nek meg. 

Mind ze nei leg, mind a szö veg sze rint az ária 
egyik el sô csúcs pont já nak te kint he tô az „Ame ri ca 
fo re ver!” sza ka sza, mely ak kor hang zik el, ami kor 
Pin ker ton és Sharp less Ame ri ká ra koc cin ta nak. 
(I. fel vo nás, „Do vun que al mon do”) A sa ját kul túra 
irán ti lel ke se dés, an nak ma gas ra, más kul tú rák nál 
ma ga sabb ra ér té ke lé se, akár min de nek fe let ti sé ge, 
fel sôbb ren dû sé ge, örök ké va ló sá ga nem csak eb ben 
a mon dat ban fe je zô dik ki, ha nem ze nei leg a Pin -
ker ton ál tal hosszan ki tar tott ma gas b hang ban csú -
cso so dik ki. Az áriá nak eb ben a sza ka szá ban már 
fel me rül az et no cent ri kus lá tás mód, mi sze rint a sa -
ját kul tú ra vo ná sai kö zép pont ba ke rül nek, fe lülér -
té ke lôd nek. 

37 Jan Ass mann kol lek tív iden ti tás nak ne ve zi a tár sa dal mi ho va tar to zás tu da tát, mely nek alap ja a kö zös tu dás ban és em lé -
kek ben va ló osz to zás, ami egy kö zös szim bó lum rend sze ren ke resz tül tör té nik. Szim bó lum má vál hat bár mi: szó, mondat, 
szö veg, rí tus, tánc, min tá zat, dí szít mény, vi se let, te to vá lás, étel, ital, em lék mû, kép, táj egy ség, út jel zô, mezs gye. Az általuk 
köz ve tí tett kö zös vo ná sok együt te se a kul tú ra vagy kul tu rá lis ala ku lat: ez ala pít ja meg, rep ro du kál ja és tart ja fenn a kol -
lek tív iden ti tást. A kul tú ra sa já tos stí lus je gyei nek ál lan dó sí tá sá val köz pon ti tar ta lom má szi lár dul hat nak, így vál hat az adott 
kul tú ra a kol lek tív, a kul tu rá lis iden ti tás szim bó lu má vá. A kol lek tív iden ti tás az adott cso port tag jai nak az azo no su lá sát 
fel té te le zi, ere jét meg ha tá roz za, hogy mennyi re ele ve nen él a cso port hoz tar to zók tu da tá ban. Ah hoz, hogy egy össze tar tó 
kö zös ség jöj jön lét re, mely ma gáé nak vall ja az adott cso port iden ti tást, élet ben is kell azt tar ta ni. Ezt a célt szol gál ják többek 
kö zött a rí tu sok is. A kol lek tív iden ti tás erôs sé gét fo koz hat ja to váb bá a más jel le gû tár sa dal mak kal és élet mó dok kal va ló 
ta lál ko zás, mely erô sít he ti a kul tú ra tu da tot, de egy ben a más kul tú rák tól, cso por tok tól va ló el kü lö nü lést is. A kul tú ra az 
adott kö zös sé gen be lül az iden ti tást erô sí ti, ki fe lé irá nyul va, az adott kö zös ség más cso por tok kal va ló érint ke zé sé ben pedig 
fe léb resz ti az ide gen ség ér zé sét. Lásd Jan Ass mann, Kul tu rá lis iden ti tás és po li ti kai kép ze lô erô, in Jan Ass mann, A kul turá -
lis em lé ke zet. Írás, em lé ke zés és po li ti kai iden ti tás a ko rai ma gas kul tú rák ban, Bu da pest, At lan tisz Könyv kiadó, 1999. 138–142.
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A nyelv mel lett a val lás a má sik elem, amely el -
vá laszt ja egy más tól az ame ri kai és a ja pán kul túrát. 
A val lá si kü lönb sé gek re egyet len uta lás tör té nik az 
ope rá ban, ami kor Cso- cso- szán Pin ker ton nal ket -
tes ben ma rad va el mond ja leen dô fér jé nek, hogy át -
tért a ke resz tény ség re: 

„Ie ri son sa li ta tut ta so la in se cre to al la Mis sione. 
Col la nu o va mia vi ta pos so adot ta re nu o va re li gione.” 
(Teg nap ti tok ban, egy ma gam ban el men tem a 
Misszió ba. Az új éle tem mel fel ve szem az új val lást 
is.) (I. fel vo nás, „Ie ra son sa li ta tut ta so la”) 

A ke resz tény ség a két cso port kö zül az ame ri -
kaiak sa ját ja, szem ben a ja pá nok val lá sá val, a sin -
toiz mus sal vagy a budd hiz mus sal. A ke resz tény -
ség nek a két ame ri kai min den nap jai ban, élet szem -
lé le té ben be töl tött sze re pé re azon ban sem Pin ker -
ton, sem Sharp less ál tal nem tör té nik uta lás, így az 
ô iden ti tá suk ban va ló szí nû leg nem ját szik olyan 
fon tos sze re pet a val lás, el len tét ben a ja pá nok kal, 
akik nek a val lás, a hit a kol lek tív iden ti tás egyik 
alap kö vét ké pe zi. 

A har ma dik elem, amely ál tal az ame ri kai vi lág 
a ja pán vi lág gal kont raszt ban je le nik meg, a tör vé -
nyek és szo ká sok rend sze re, mely re je len eset ben 
a há zas ság pél dá ján ke resz tül tör té nik uta lás. Jama -
do ri lá to ga tá sa kor But terfly le fes ti a je len lé vôk nek, 
hogy Ja pán nal el len tét ben az Egye sült Ál la mok ban 
a há zas ság in téz mé nye na gyobb ko moly sá got kap, 
hi szen a tör vény ere je erô seb ben kö te le zi rá a feleket, 
és a vá lás te rén sem biz to sít ak ko ra sza bad ságot. 
A tör vény ke zé si rend szer igaz sá go sabb, a férj nem 
hagy hat ja el egy sze rûen a fe le sé gét, a vá lást egy 
hossza dal ma sabb pro ce dú ra után a bí ró ság mond -
hat ja csak ki. A nô nem tel je sen véd te len, a tör vény 
kiáll mel let te, ha a férj el hagy ja. (II. fel vo nás, „A voi 
pe ró gi u re rei fe de con stan te”) En nek ér tel mé ben 
az ope rá ban (leg fô kép pen But terfly sze mé ben) az 
Egye sült Ál la mok Ja pán nal szem ben egy ha la dóbb 
szel le mû, igaz sá go sabb or szág ként tû nik fel. 

Az ame ri kai és a ja pán vi lág jel lem zé se ze nei leg 
is el kü lö nül: míg a ja pán mi liô áb rá zo lá sá ra Puccini 
ja pán ze nei mo tí vu mo kat al kal maz, il let ve hang -
zás sze rint ja pán me ló diák ra em lé kez te tô dal la mo -
kat, pen ta to ni kus ská lá ban írt ze nei so ro kat kom -
po nál, ad dig Pin ker ton és Sharp less ze né jé nek ese -
té ben vissza tér a „nor má lis”, eu ró pai ze nei stílus -
hoz. Pin ker ton „Do vun que al mon do” kez de tû 
áriá ja a „The Star Spang led Ban ner” cí mû dal dal -

la má val in dul (rész le tei több he lyen felidé zôd nek 
az ária so rán), mely ere de ti leg a ha di ten ge ré szet 
him nu sza volt, és csak 1931-ben vált az Egye sült 
Ál la mok nem ze ti him nu szá vá. (I. fel vo nás, „Dovun -
que al mon do”) A dal lam a Nyu ga tot rep re zen tálja, 
és mi vel a szá zad for du lón még a ha di ten ge ré szet 
him nu sza volt, ezért ere de ti leg nem az ame ri kai 
nem ze ti iden ti tást jel ké pe zi, ha nem el sô sor ban 
a fiatal ame ri kai tech ni kai erôt, mely a ré gi ja pán 
kul  tú rá val kont raszt ban je le nik meg. (Így a gaz da -
sá gi lag fej let tebb Ame ri ka ke rül szem be az el mara -
 dot tabb Ja pán nal.) Pin ker ton az áriá ban a kon zul -
nak egy könnyel mû he do nis ta élet fi lo zófiáját fes ti 
le (mely ál ta lá ban jel lem zô a ka to na ság, a ten gerész -
ség, de a fiatal ság élet stí lu sá ra is): a lé ha, ha nyag 
élet mó dot jel ké pe zik a gya ko ri hang kö zi ug rá sok 
is, és a már idé zett, tri viá lis nyel ven meg fo gal ma -
zott „Milk- Punch o Wis ky?” kér dés szin tén ezt az 
élet stí lust fém jel zi. Az ária hang sze re lé se, a fú vósok 
szó la ma a ka to nai ze ne ka ro kat idé zi, ami szin tén 
Pin ker ton (fog lal ko zá sa sze rint a ha di ten ge ré szet -
nél szol gá ló had nagy) fi gu rá já nak ze nei jel lem zé -
sét szol gál ja.38 A „The Star Spang led Ban ner” te hát 
min den kép pen a Nyu gat szim bó lu ma, el sô sor ban 
az ame ri kai (ten ge rész)mi liôt jel ké pe zi, 1931-tôl 
kezd ve pe dig az ária az ame ri kai kul tu rá lis, nem -
ze ti iden ti tás szim bó lu ma ként is ér tel mez he tô. 

Az an gol nyelv, a ke resz tény val lás, a há zas ság 
in téz mé nyé re vo nat ko zó tör vé nyek sze re pel nek te -
hát a lib ret tó ban az ame ri kai kol lek tív iden ti tás jel -
ké pei ként, a nyu ga ti vi lág jel lem zé se pe dig ugyan -
úgy a ze ne nyel vén is meg tör té nik. A rö vi debb-
hosszabb ideig fel buk ka nó há rom ame ri kai sze rep -
lô kö zül egye dül Pin ker ton ese té ben ar ti ku lá ló dik 
a sa ját kul tú rá já hoz va ló et no cent ri kus hoz záál lás, 
ám a kol lek tív iden ti tás erô sí té sét, fenn tar tá sát célzó 
cse lek vé sek re (mint majd a ja pá nok ese té ben) nem 
tör té nik uta lás. 

 
A ja pán kul tu rá lis iden ti tás me ta fo rái 

 

 Az olasz nyel vi kör nye zet bôl nem csak an gol, 
ha nem ja pán nyel vû ki fe je zé sek is ki tûn nek, 
me lyek el sô sor ban Szu zu ki, Bon zo és a ro ko -

nok, ba rát nôk szá já ból hang za nak el, és el sô sor -
ban val lá si je len sé gek re utal nak. Fon tos azon ban itt 
meg  je gyez ni, hogy Cso- cso- szán az egyet len kö zöt -
tük, aki nek be szé dé be nem ke ve re dik egyet len 

38 Mos co Car ner, i. m. 659–660. Nor bert Chri sten, Gi a co mo Puc ci ni. Analy tis che Un ter su chun gen der Me lo dik, Har mo nik und 
Inst ru men ta ti on, Ham burg, Wag ner, 1978. 227. Mi che le Gi rar di–Lau ra Ba si ni, i. m. 219–220.
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ilyen jel le gû ja pán nyel vû ki fe je zés sem, amely a 
ja pán kul tu rá lis iden ti tá sá tól va ló el tá vo lo dás ra 
utal hat. 

Az ope ra so rán a leg gyak rab ban el hang zó ja pán 
szó a „ka mi”, mely a sin tó val lás kulcs fo gal ma. „Egy 
víz esés, egy szik la bérc, egy ti tok za tos bar lang, egy 
nagy fa, egy fur csa for má jú kô vagy egy fur csa em -
ber mind-mind fé le lem mel ve gyes tisz te let tár gya 
le he tett. Az így imá dott dol gok ne ve a ka mi.”39 
A „ka mi” ki fe je zést „is ten”-nek is szok ták for dí tani, 
ám ez meg té vesz tô, mert nincs sok kö ze a zsi dó-
ke resz tény Is ten-fel fo gás hoz: a csá szá ro kat és a ha -
zá ju kért meg halt ka to ná kat szin tén deifikál hat ják, 
így ôk is ren del kez het nek „ka mi”-jel leg gel.40 A ja -
pán ke re tek kö zött zaj ló es kü vôn a ro ko nok és a ba -
rát nôk eze ket az is ten sé ge ket, rend kí vü li lé nye ket, 
je len sé ge ket szó lít ják meg, az ô ál dá su kat ké rik, 
ami kor az if jú pár egész sé gé re isz nak. Bon zo, aki 
egy budd his ta pap, ugyan csak az ô ne vük re át kozza 
ki a gé sát, mert a lány el dob ta val lá sát a ke resz tény -
sé gért: „Ka mi sa run da si co”.* (I. fel vo nás, „O Kami! 
O Ka mi!”) (En nek a ki fe je zés nek a ja pán nyelv ben 
eb ben a for má ban nincs je len té se. El kép zel he tô, 
hogy a „Sza ru da hi ko no Ka mi” az alap ja, mely egy 
ja pán is ten sé get je löl. Min den kép pen fel me rül 
azon ban egy lo gi kai el lent mon dás, hi szen egy 
budd his ta szer ze tes sin tois ta is ten sé get szó lít 
meg.)41 Sza ru da- Hi ko több né ven is mert, töb bek 
kö zött „az út elága zá sok is te ne ként” is sze re pel a mí -
tosz ban.42 Az ô meg szó lí tá sá nak, megidé zé sé nek 
funk ció ja en nek ér tel mé ben Cso- cso- szán hely ze -
té re va ló uta lás le het, aki élet út ján szin tén egy út -
ke resz te zô dés hez ér ke zik. Pin ker ton nal va ló há zas -
sá gá val, a ke resz tény ség re va ló át té ré sé vel elin dulni 
lát szik az egyik úton (me lyet azon ban nem jár hat 
vé gig), ám ez zel egy idô ben, a ki kö zö sí tés után be -
zá rul egy má sik ka pu. But terfly az el kö vet ke zen dô 
há rom év ben két vi lág kö zött ten gô dik, hi szen az 
egyik út aj ta ja be csu kó dott, a má sik pe dig va ló já -
ban meg sem nyílt elôt te. 

Szu zu ki (ja pán nyel vû) imá ja két szer hang zik el 
az ope ra so rán: elô ször a sze rel mi duett elôtt, es ti 

ima ként, má sod szor a má so dik fel vo nás ele jén, 
ami kor But terflyért imád ko zik: „E Izag hi ed Izanami 
Sa run da si co, e Ka mi”. (I. fel vo nás, „Bim ba, bimba, 
non pi an ge re”; II. fel vo nás, „E Izag hi ed Iza na mi”) 

Az ima a már em lí tett két ki fe je zé sen túl újabb 
két ja pán is ten ség ne vét tar tal maz za. Iza na gi és Iza -
na mi a ja pán te rem tés mí tosz két leg fon to sabb ôs -
is te ne. Ne vük je len té se va ló szí nû leg „el sô fér fi” és 
„el sô asszony”. Ôk „az el sô ant ro po morf is ten pár, 
s elô ször ôk ké pe sek rá, hogy új is te ne ket szül je -
nek.”43 A ró luk szó ló mí tosz nem csak a Ja pán szi -
get vi lág meg te rem té sé rôl és be né pe sí té sé rôl me sél, 
ha nem a ré gi ja pá nok há zas sá gi szer tar tá sát is fel -
vá zol ja. Iza na gi és Iza na mi es kü vôi szer tar tá sá nak 
egyik leg fon to sabb ele me a sze rel mi pár be széd. Mi -
vel azon ban Iza na mi, az is ten nô szó lalt meg elô -
ször, ezért gyer me keik szü le té sét bal sze ren cse kí -
sér te. A szer tar tást megis mé tel ték, ek kor Iza na gi, 
az is ten mond ta ki az el sô szót: há zas sá guk ból szi -
ge tek és szel le mi ste nek szü let tek.44 E két is ten meg -
szó lí tá sa hár mas funk ciót tölt het be a szö veg ben: 
Egy részt a ja pán te rem tés mí tosz ôs is te nei nek meg -
szó lí tá sa a ja pán gyö ke rek hez va ló erôs kö tô dést 
jel ké pe zi, a ja pán kul tu rá lis iden ti tás alap ját képezi. 
A mí tosz ke let ke zé sé nek ide je a mat riar chá lis ból 
a pat riar chá lis tár sa da lom ba va ló át me net ko ra le -
he tett,45 így a ja pán tár sa da lom felépí té se is in nen 
ere dez tet he tô. Az is ten pár meg szó lí tá sá nak más -
részt le het egy az adott hely zet re vo nat koz tat ha tó 
as pek tu sa is: az ima elô ször a sze rel mi duett, a nász -
éj sza ka elôtt hang zik el, mely je lent he ti az „el sô 
férfi” és az „el sô asszony” ál dá sáért va ló fo lya mo -
dást, hogy az if jú pár há zas sá gát is gyer mek ál dás 
és bol dog ság kí sér je. Har mad részt a mí tosz tör té -
ne té nek is me re té ben pár hu za mot von ha tunk Pin -
ker ton és Cso- cso- szán es kü vôi szer tar tá sá val. Mi -
vel a ja pá nok éle té ben a hit, a val lás alap ve tô sze -
re pet ját szik, Iza na gi és Iza na mi mí to sza pe dig a 
szá zad for du lón is él, ezért az ame ri kai ten ge rész -
had nagy és a ja pán gé sa há zas sá ga szem pont já ból 
bal jós elô jel nek te kint he tô, hogy az es kü vôt 
megelô zôen, Cso- cso- szán el sô meg je le né se kor 

39 Ed win O. Reis chau er, Ja pán tör té ne te, Bu da pest, Mae ce nas, 2000. 24. 
40 Ed win O. Reis chau er, i. m. 24–25. 
* Itt meg hagy tuk az ola szos átírást (a szerk.) 
41 Ta kao Oka mu ra, What we re the er rors of the ori gi nal? The re vi sed edi ti on of Puc ci ni’s [Ma da ma But terfly], To kió, 2003. 

http://www.min na- no -o pe ra. com/eng/ope ra/2004_btt_gui_e.htm le tölt ve: 2009. már cius 7. 
42 Sz. A. To ka rev (fô szerk.), Mi to ló giai En cik lo pé dia I-I I., Bu da pest, Gon do lat, 1988. 198. 
43 Sz. A. To ka rev (fô szerk.), i. m. 193. 
44 Uo. 
45 Sz. A. To ka rev (fô szerk.), i. m. 194.
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hosszan éne kel sze rel mé rôl, el jö vô bol dog sá gá ról, 
mely akár egy sze rel mi pár be széd kez dô sza ka szá -
nak is te kint he tô, az es kü vôt kö ve tôen pe dig szin -
tén „Ma da ma B. F. Pin ker ton” szó lal meg elô ször. 
(I. fel vo nás, „Tut ti zit ti!”) 

A má so dik fel vo nás ban Szu zu ki imá já nak to -
váb bi ré szét Ten só Da i dzsin hoz in té zi (II. fel vo nás, 
„E Izag hi ed Iza na mi”), en nek a szó nak a je len té se 
azon ban is me ret len. Vél he tô leg szin tén egy ja pán 
is ten ség funk ció ját töl ti be a szö veg ben.* Az el sô 
fel vo nás ban az ál ta la em lí tett bölcs „Oku na ma” 
(I. fel vo nás, „Qu e sta è la ca me rie ra”) va ló szí nû leg 
szin tén nem lé te zett Ja pán ban.46 Ez a két is ten ség 
vagy sze mé lyi ség te hát a fikció ré szei, egy részt a ja -
pán vi lá got, más részt vi szont a val lás nak, a hit vi -
lág nak, a mí tosz nak és a böl cses ség nek a ja pá nok 
éle té ben be töl tött alap ve tô sze re pét il luszt rál ják. 

A ja pán nyel ven meg szó lí tott is ten sé gek, je len -
sé gek, sze mé lyi sé gek, at tól füg get le nül, hogy tény -
le ge sen a ja pán mi to ló gia és hit vi lág vagy a fikció 
ré szei, leg fô kép pen a val lás alak jai. Az ope rá ban 
két val lás ra: a sin toiz mus ra és a budd hiz mus ra is 
tör té nik uta lás. A már em lí tett „ka mi” ki fe je zés 
a sin tois ta val lás kulcs fo gal ma; Bon zo meg je le nése, 
il let ve a gé sa ál tal be mu ta tott szob rocs kák a budd -
hiz mus je len lé té re utal nak. A val lás, at tól füg get le -
nül, hogy az ope rá ban sze rep lô ala kok a budd hiz -
must vagy a sin toiz must vall ják ma gu ké nak, sok -
kal erô sebb sze re pet ját szik a ja pá nok, mint az ame -
ri kaiak éle té ben. Ezt rep re zen tál ja töb bek kö zött 
Szu zu ki imád ko zá sa, vagy a „ka mi” meg szó lí tá sa 
az if jú pár kö szön té se kor és ál dá sa kor, majd Cso-
 cso- szán kiát ko zá sa kor. A nyelv hez ha son lóan kö -
zös sé get össze tar tó erô ként funk cio nál, a val lá si rí -
tu sok pe dig a kol lek tív iden ti tás fenn tar tá sát szol -
gál ják. A ke resz tény ség gel el len tét ben, mely az 
egész vi lá gon el ter jedt (még Ja pán ban is: ezt jel ké -
pe zi a ke resz tény misszió je len lé te Na ga sza ki ban), 
az in diai ere de tû budd hiz mus, de kü lö nö sen a sin -
toiz mus sok kal ki sebb te rü let re kor lá to zó dik. Mivel 
mind két val lás egy, a ke resz tény ség hez ké pest vi -
szony lag ki sebb kö zös sé get érint, egy részt erô sít -
he ti egy adott kö zös ség össze tar tá sát, más részt vi -
szont a cso por tot más kö zös sé gek tôl el vá lasz tó lát -
ha tat lan kor lá to kat is felál lít. Kü lö nö sen igaz ez 

a sin toiz mus ra, me lyet „a legutób bi más fél év szá -
zad ban [pe dig] a hoz zá kap cso ló dó ko rai mi to ló -
gia fel na gyí tá sá val tu da to san hasz nál ták a nem ze -
ti szo li da ri tás ér zés és a fa na ti kus pat rio tiz mus fel -
szí tá sá ra.”47 Az ôsi hit vi lág a ja pán iden ti tás fon tos 
al ko tó ele me; az, hogy egy adott egyén me lyik val -
lást (a ke resz tény sé get vagy a budd hiz must/sin toiz -
must) vall ja ma gáé nak, a ja pá nok szem szö gé bôl 
meg ha tá roz za, hogy me lyik kul tu rá lis cso port hoz 
tar to zik. Ezt tá maszt ja alá, hogy Cso- cso- szán át -
té ré se a ke resz tény ség re, fér je val lá sá ra a kiát kozást, 
a ja pán csa lá di és val lá si kö zös sé gé bôl va ló ki közö -
sí tést von ja ma ga után, mert tet te a kö zös ség szem -
pont já ból cser ben ha gyás ként ér tel mez he tô. 

A nyel ven és a val lá son túl, me lyek erô sen meg -
ha tá roz zák egy kö zös ség össze tar to zá sát, a tör vé -
nyek ját sza nak fon tos sze re pet az adott cso port éle -
té nek irá nyí tá sá ban. A há zas ság in téz mé nyé re vo -
nat ko zó tör vé nye ket te kint ve a ja pán gya kor lat 
megíté lé se meg le he tô sen am bi va lens. A ja pán szo -
ká sok sze rint a há zas ság 999 év re szól; ennyi idôre 
ve szi bér be Pin ker ton a há zat, ennyi idô re kö ti össze 
éle tét férj és fe le ség: „La com pe rai per no ve cen to -
no van ta no ve an ni.” [999 év re vet tem.] (I. fel vo nás, 
„E su da e ar ram pi ca!”) „Così mi spo so all’uso gi ap -
po ne se per no ve cen to no van ta no ve an ni.” [Szó val 
ja pán mód ra 999 év re szól a há zas sá gom.] (I. fel -
vo nás, „Do vun que al mon do”) 

A há zas ság esze rint örök idôk re szól, eb ben a te -
kin tet ben a ja pán tra dí ciók szi go rúak, de csak el -
mé let ben. A gya kor lat ban a férj kö vet kez mé nyek 
nél kül el hagy hat ja a fe le sé gét, hossza dal mas bí ró -
sá gi per és pa pí rok nél kül is el vált nak szá mít, így 
a tá vol-ke le ti or szág az Egye sült Ál la mok fe lôl 
nézve „sza ba dabb” or szág ként je le nik meg. A fel -
vi lá gosul tabb Ame ri ká val szem ben azon ban Ja pán -
ban a nôk nem ren del kez nek sem jo gok kal, nem 
kap nak vé del met sem, ha pe dig fér jük el hagy ja 
ôket, a törvény nem áll mel let tük. Hely ze tük alá -
ve tett, a férfi tu laj do ná nak szá mí ta nak. A há zas -
ság is tu laj don kép pen üz let, a nôt elad ják, és az 
adás vé te li szerzô dés ér tel mé ben et tôl kezd ve fér -
je tu laj do ná nak, szolgá já nak te kint he tô. (I. fel vo -
nás, „Ed è bel la la sposa?”; I. fel vo nás, „Vog li a te -
mi be ne”) Ja pán ban te hát a szá zad for du lón még 

* A ki fe je zést itt kí nai ere de tû ol va sat tal ad ta meg a hi vat ko zott iro da lom. A ja pán ol va sat: Ama te ra szu Ómi ka mi, je lentése: 
az eget be ra gyo gó is ten ség, mely a sin tó nap is ten re utal. (a szerk.) 

46 Ta kao Oka mu ra, What we re the er rors of the ori gi nal? The re vi sed edi ti on of Puc ci ni’s [Ma da ma But terfly], To kió, 2003. 
http://www.min na- no -o pe ra. com/eng/ope ra/2004_btt_gui_e.htm le tölt ve: 2009. már cius 7. 

47 Ed win O. Reis chau er, i. m. 25.
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min dig erôs pat riar chá lis tár sa dal mi rend szer ural -
ko dik, mely a ha la dóbb szel le mi sé gû Ame ri ká val 
szem ben elavult nak szá mít. 

Aho gyan a milk- punch, a whis ky és az ame ri -
kai ci ga ret ta az ame ri kai vi lág me ta fo rái ként je len -
nek meg, ad dig egyes tár gyak, me lyek Cso- cso- szán 
és Pin ker ton be szél ge té se so rán ke rül nek elô „tö -
me gé vel”, a ja pán vi lág il luszt rá lá sá ra szol gál nak. 
A gé sa se lyem ken dô ket, egy pi pát, egy övet, egy 
brosst, egy tük röt, egy le gye zôt, egy smin kes do -
boz kát mu tat leen dô fér jé nek (I. fel vo nás, „Vie ni 
amor mio”), me lyek el sô lát szat ra nem tûn nek spe -
ciá lis ja pán tár gyak nak, hi szen az egész vi lá gon fel -
lel he tôek, több nyi re a nôi szép ség kul tusz hoz kap -
cso lód nak. Az adott szi tuá ció ban azon ban mégis a 
ja pán co u leur lo cal meg te rem té sé hez já rul nak hoz -
zá, hi szen Cso- cso- szán sze mé lyes tár gyai, egye sek 
pe dig a lány gé sa vol tá ra utal hat nak, mint pél dául 
a smin kes do boz ka és a tü kör. Az itt em lí tett kel -
lé kek egy részt az eg zo ti kus kör nye ze tet szí ne zik ki, 
il luszt rál ják (a pi pa a kon zul lá to ga tá sa kor ke rül 
elô új ra, az ame ri kai ci ga ret tá val kont raszt ban, ami -
kor But terfly Sharp lesst kí nál ja elô ször az egyik, 
majd a má sik él ve ze ti cik kel) (II. fel vo nás, „C’è. 
Ent ra te”), más részt But terfly „fiatal sá gát”, lány ko -
rát is jel ké pez he tik (a tü kör és a smin kes do boz ka 
ak kor buk kan nak fel leg kö ze lebb, ami kor a nô ér -
te sül Pin ker ton vissza té ré sé rôl, és fel ké szül fér je fo -
ga dá sá ra). (II. fel vo nás, „Or vien mi ad ador nar”) 

Fon tos funk ció val bír to váb bá a tôr és az ot toké. 
(I. fel vo nás, „Vie ni amor mio”) Az ot to ké, mely a gé -
sa ôsei nek lel két jel ké pe zô szob rocs ká kat je len ti, 
szin tén va ló szí nû leg ki ta lált, a ja pán nyelv ben nem 
lé te zô szó, alap ja a „Mi ho to ke” vagy a „Ho to ke sza -
ma” le het.48 A budd his ta szob rok eb ben az eset ben 
a ke resz tény val lás sal kont raszt ban je len nek meg: 
Cso- cso- szán fél re te szi ôket an nak jel ké pe ként, 
hogy meg vá lik csa lád ja val lá sá tól, és át tér a ke resz -
tény ség re. A tôr re a lib ret tó szö ve gé ben nem tör té -
nik uta lás, egye dül a szer zôi inst ruk ció tar tal maz -
za, hogy a gé sa elô húz egy to kot, egy szá má ra szent 
tár gyat, me lyet nem mu tat meg Pin ker ton nak. (I. fel -

vo nás, „Vie ni amor mio”) Go ró kom men tár já ból ki -
de rül, hogy a tôrt Cso- cso- szán édes ap ja a mi ká dó -
tól kap ta, aki a csá szár pa ran csá nak en ge del mes -
ked ve ha ra ki rit kö ve tett el. (I. fel vo nás, „Vie ni amor 
mio”) A ha ra ki ri a sza mu rá jok ri tuá lis ön gyil kos sá -
ga, meg tisz tu lá si fo lya mat, ak kor vitték vé ghez (kö -
te le zô vagy ön kén tes jel leg gel), ha va la mely cse le -
ke de tük kel nem tud tak el szá mol ni a világ elôtt.49 
A mi ká dó tól ka pott tô rön a kö vet ke zô szö veg áll: 
„Con onor mu o re chi non puó ser bar vi ta con ono -
re.” (Tisz tes ség gel hal meg, aki nem tud tisz tes ség -
ben él ni.) (II I. fel vo nás, „Con onor muore”) A ja -
pán ér ték rend ben te hát a be csü let, a tisz tes ség el -
sôd le ges,50 en nek szel le mé ben But terfly is vél he tô -
leg ha ra ki rit kö vet el az ope ra vé gén. But terfly 
szá má ra a má so dik fel vo nás ban a le vél je le net során 
fo gal ma zó dik meg a mo rá lis konflik tus, ami kor 
Sharp less fel te szi ne ki a kér dést, hogy mit ten ne, ha 
Pin ker ton nem tér ne vissza: „Due co se pot rei far: 
tor nar… a di ver tir la gen te col can tar… op pur,… 
meg lio, mo ri re.” (Két dol got tud nék ten ni: vissza -
tér ni… az em be re ket ének lés sel szó ra koz tat ni… 
vagy,… in kább meg hal ni.) (II. fel vo nás, „Ora a noi”) 
A har ma dik al ter na tí vá ra, a Ja ma do ri val való há zas -
ság ra Sharp less em lé kez te ti, de But terfly szá má ra ez 
már fel sem me rül vá lasz tá si le he tô ség ként. A ja pán 
gon dol ko dás mód és ér ték rend do mi nan ciá ja nem 
hagy ne ki más le he tô sé get, mint az ön gyil kos sá got. 

A ja pán nyelv, a sin tois ta/budd his ta val lás, a há -
zas ság in téz mé nyé re vo nat ko zó tör vé nyek és szo -
ká sok, il let ve a ja pán vi lá got il luszt rá ló tár gyak mel -
lett a mí tosz és a böl cses ség je len nek meg a köz -
szel le met, azaz az iden ti tást biz to sí tó ele mek ként.51 
Iza na gi és Iza na mi, a ja pán te rem tés mí tosz két leg -
fon to sabb is te ne meg szó lí tá sá nak, imá ba fog la lá sá -
nak funk ció já ról már esett szó. A böl cses ség át ha -
gyo má nyo zá sá ra két pél da is ta lál ha tó a szö veg -
könyv ben: az egyik Szu zu ki tól hang zik el, aki a 
bölcs Oku na mát idé zi, ami kor a ne ve tés po zi tív ha -
tá sai ról be szél. (I. fel vo nás, „Qu e sta è la ca me rie -
 ra”) A má sik, dra ma tur giai lag fon to sabb funk cióval 
bí ró böl cses ség a sza mu rá jok szin tén már em lí tett 

48 Ta kao Oka mu ra, What we re the er rors of the ori gi nal? The re vi sed edi ti on of Puc ci ni’s [Ma da ma But terfly], To kió, 2003. 
http://www.min na- no -o pe ra. com/eng/ope ra/2004_btt_gui_e.htm le tölt ve: 2009. már cius 7. 

49 Tóth-Vá sár he lyi Ré ka, Ha ra ki ri, 2002. http://www.tvre ka. hu/wri te/wri te_07.html le tölt ve: 2009. már cius 7. 
50 But terfly tisz tes sé gét tá maszt ja alá egy az ope ra mai vál to za tá ból ki hú zott je le net, me lyet az el sô, mi lá nói Sca lá ban be -

mu ta tott vál to zat még tar tal ma zott. Az ope ra vé gén Sharp less Pin ker ton kö ve te ként jár el But terflynál, vi gasz díj ként 
felajánl ja ne ki az ame ri kai pén zét a gyer me kért cse ré be, amit azon ban a nô mél tó sá ga megôr zé se ér de ké ben visszauta sít. 
Lásd Mos co Car ner, i. m. 674. 

51 Jan Ass mann, i. m. 140.
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jel mon da ta. (II I. fel vo nás, „Con onor muo re”) Míg 
a (for ma tív) mí tosz az élet ér tel me zé sé hez nyújt se -
gít sé get, meg pró bál vá laszt ad ni ar ra, hogy kik va -
gyunk, hon nan jö vünk, hol a he lyünk a koz mosz -
ban, ad dig a (nor ma tív) böl cses ség az élet for mának, 
a szo ká sok nak és er köl csök nek ad ala pot. A mí tosz 
és a böl cses ség je len eset ben egy részt a ja pán sze -
rep lôk kol lek tív iden ti tá sát, más részt Cso- cso- szán 
ja pán iden ti tá sá hoz va ló vissza té ré sét is de fi ni ál ják. 
A kol lek tív iden ti tás élet ben tar tá sát szol gál ják a rí -
tu sok: er re pél da Szu zu ki imád kozása, va la mint 
But terfly és édes ap ja ri tuá lis ön gyil kos sága is. 

A ja pán vi lág ze nei áb rá zo lá sá ra Puc ci ni sok kal 
na gyobb hang súlyt fek tet, mint az ame ri kai vi lág 
ese té ben. A pen ta ton ská la, a rit mus és a hang sze -
re lés mel lett vagy ere de ti ja pán dal la mo kat vesz át, 
vagy sa ját ma ga kom po nál a ja pán ze né re em lé kez -
te tô me ló diá kat. Car ner és Gi rar di – Ba si ni mun -
kái ban ti zen egy pél da sze re pel ar ra, ami kor Puccini 
rész ben vagy egész ben idéz fô leg ja pán da lo kat, 
nép da lo kat, il let ve a ja pán nem ze ti him nuszt. Kö -
zü lük az „Ecsi go- dzsi si” (Ecsi go tán co ló orosz lánja), 
az „Óe do Ni hon bu si” (egy ja pán dal for ma*), va la -
mint há rom ta va szi dal, a „Sza ku ra” (Cse resz nye -
vi rág), a „Ha na sza ku ha ru” (Vi rág zó ta vasz) és az 
„Ume no ha ru” (Ta vasz a szil va fák kö zött) funk ció -
ja el sô sor ban az at mosz fé ra te rem tés. Az „Ecsi go-
 dzsi si” ak kor hang zik fel, ami kor Go ró be je len ti 
Cso- cso- szán és ba rát nôi ér ke zé sét (I. fel vo nás, 
„Ecco! Son gi un te”), az „Óe do Ni hon bu si” elô zi 
meg a ro ko nok, ba rát nôk jó kí ván sá gait az es kü vô 
után. (I. fel vo nás, „Tut ti zit ti!”) A „Sza ku ra” Pinker -
ton és Cso- cso- szán je le ne té ben hang zik fel, ami -
kor a gé sa meg mu tat ja leen dô fér jé nek a ma gá val 
ho zott tár gyait. (I. fel vo nás, „Vie ni amor mio”) 
A „Ha na sza ku ha ru” Cso- cso- szán és ba rát nôi fel -
lé pé sét kí sé ri (I. fel vo nás, „Qu an to cie lo!”), az „Ume 
no ha ru” pe dig ak kor hang zik el, ami kor Cso- cso-
 szán ha lott édes ap ját em lí ti meg. (I. fel vo nás, „Gran 
ven tu ra”) A pusz ta at mosz fé ra te rem tés nél sok kal 
fon to sabb a sze re pe a „Ki mi ga jo”-nak (Az is te nek 
di nasz tiá ja), azaz a ja pán nem ze ti him nusz nak. 
Ennek dal la ma hir de ti a csá szá ri biz tos és a hi va -
tal no kok ér ke zé sét az es kü vô elôtt (I. fel vo nás, 
„L’Im pe ri al Com mis sa rio”) a gé sa há zas sá gáért való 
ál dás funk ció ját töl ti be. A „Ton ja re- bu si” vagy „Mi -

ja sza ma” (Cso dás her ceg) cí mû dal a gaz dag Ja ma -
do ri her ceg ér ke zé sét je len ti be. (II. fel vo nás, „Eccolo. 
At ten ti!”) A „Kap po re ho nen” egy kö zön sé ges, ám 
nép sze rû dal, mely egy részt ak kor hang zik fel, ami -
kor But terfly be mu tat ja a fiát a kon zul nak, másrészt 
pe dig a „Che tua mad re” cí mû áriá ban. Szu zu ki 
imá já nak dal la ma egy ja pán nép dalt idéz (II. fel vo -
nás kez de te, „E Izag hi ed Iza na mi”), aho gyan Cso-
 cso- szán és ba rát nôi fel lé pé sé nek is egy ja pán nép -
dal az alap ja (I. fel vo nás, „Qu an to cie lo!”), a gé sa 
csa lád tör té ne té nek el me sé lé se kor pe dig egy klasszi -
kus ja pán ze ne hang zik fel. (I. fel vo nás, „Gran ven -
tu ra”) A ja pán ze nei vi lág áb rá zo lá sá nak má so dik 
le he tô sé ge a dal la mok szint jén ja pán hang zá sú dal -
la mok ki ta lá lá sa és ezek sa ját, ere de ti ze nei mo tí -
vu mok kal va ló össze szö vé se. Er re pél da, ami kor 
Cso- cso- szán és kí sé re te meg je len nek a szín pa don: 
eb ben az eset ben a ze ne rész ben egy ja pán ta va szi 
da lon ala pul. Ugyanilyen fé lig ki ta lált, fé lig át vett 
ze ne hang zik fel a ro ko nok plety kál ko dá sá nál, az 
apa ön gyil kos sá gá nak el me sé lé se kor, va la mint 
a tôr-mo tí vum ese té ben is.52 

A ja pán vi lág ze nei áb rá zo lá sá ra Puc ci ni a dal -
lam vi lá gon túl a pen ta ton ská lát al kal maz za, amely 
a Pil lan gó kis asszony sa já tos sá gá nak is te kint he tô 
(ko ráb bi ope rái ban, mint a Ma non Les caut- ban, a 
Bo hém élet ben, a Tos cá ban nem hasz nál ta az öt fo kú 
ská lát). But terfly két áriá ja, az „Un bel dí, ved remo” 
és a „Che tua mad re” mind pen ta ton szí ne ze tû, né -
hol sza ka szon ként tisz tán pen ta to ni kus. (Ez zel el -
len tét ben Pin ker ton sem a „Do vun que al mon do”, 
sem az „Ad dio, fiori to asil” cí mû áriá já nak nem az 
öt fo kú ská la az alap ja.) Az ope rá ban elô for du ló ri -
tuá lék, mint pél dául az es kü vô vagy az imád ko zás 
ze nei áb rá zo lá sá ra a ze ne szer zô szin tén a pen ta ton 
ská lát al kal maz za: a csá szá ri biz tos és a hi va tal no -
kok nem in di vi dua li tá suk ban, ha nem tár sa dal mi 
sze re pük ben je len nek meg, ér ke zé sük az es kü vôi 
ce re mó nia le bo nyo lí tá sát hir de ti. Eh hez az ese -
mény hez kap cso lód nak a ro ko nok és ba rát nôk jó -
kí ván sá gai is. Szu zu ki imá ja a má so dik fel vo nás -
ban szin tén pen ta to ni kus, ami vi szont az el sô és a 
má so dik egy ség kö zött meg tö rik, el vá laszt va egy -
más tól az ima ri tuá lis jel le gét és a sze mé lyes ké rést. 
But terfly el sô fel lé pé se kor az ô szó la ma ugyan nem 
pen ta to ni kus, de azok a sza ka szok, ami kor el me -

* Itt a Gi rar di–Ba si ni- fé le for rás rossz for dí tást kö zöl (A Ni hon- híd Oe dó nál). A he lyes for dí tás: Ó=Nagy, Edo=(To kió régi 
ne ve), Ni hon=ja pán, bu si=dal. (a szerk.) 

52 Mos co Car ner, i. m. 653–655. Mi che le Gi rar di–Lau ra Ba si ni, i. m. 211–216.
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sé li csa lád ja tör té ne tét, va la mint be mu tat ja Pin ker -
ton nak a ma gá val ho zott tár gyait, szin tén az öt fokú 
ská lá ban íród tak; eb ben a ze né ben nyil vá nul nak 
meg a gyer mek hez és Pin ker ton hoz fû zô dô ér zel -
mei is (töb bek kö zött a már em lí tett két áriá ban). 
Ez a ze nei ská la te hát ket tôs funk ciót tölt be az ope -
rá ban: egy részt But terfly kör nye ze té hez fû zô dô 
kap cso la tát áb rá zol ja, más részt pe dig eg zo ti kus szí -
ne ze tet ad a ri tuá lék nak.53 Ezen túl Puc ci ni több -
ször al kal maz 2/4-es üte met, amely szin tén a ja pán 
ze nei hang zás be nyo má sát kel ti, aho gyan az ope ra 
hang sze re lé se is: a fa fú vó sok, ha ran gok, gon gok 
által ár nyalt ze nei ré szek szin tén a ja pán ze ne hang -
zás vi lá gát idé zik.54 

Az ide gen ko lo rit áb rá zo lá sá ra a ze ne kar hang -
sze re lé se is több le he tô sé get biz to sít: egy részt lehet -
sé ges olyan (szo kat lan) hang sze re ket al kal maz ni, 
me lyek amúgy nem ké pe zik szi lár dan a ze ne kar ré -
szét; más részt a szo ká sos hang sze re ket is le het olyan 
mó don hasz nál ni, amely el tér a ha gyo má nyos, meg -
szo kott mód tól. A Pil lan gó kis asszony ban új sze rû 
hang sze rek a ja pán gon gok és ha ran gok, va la mint 
az úgy ne ve zett „cam pa nel li gi ap po ne si”. A „cam -
pa nel li gi ap po ne si” egy eg zo ti kus me tal lo fon, melyet 
Puc ci ni kü lön en nek az ope rá nak az elôadá sá ra ké -
szít te tett. Ezt a hang szert azon ban egyet lenegy szer 
hasz nál ják csak az elôadás so rán, még hoz zá az es -
kü vô nél (I. fel vo nás, „Tut ti zit ti!”), funk ció ja te hát 
a ri tuá lé ki fe je zé se. A ja pán gon gok hasz ná la ta már 
gya ko ribb, el sô sor ban jel zés sze rûen al kal maz zák 
ôket. Sok eset ben ütô hang sze rek kom bi ná ció ja lép 
fel, me lyek eb ben az össze füg gés ben a ja pán vi lág 
imi tá ció ja ként ér ten dôk. A har ma dik fel vo nás elô -
já té ká ban pél dául a ha ran gok és gon gok kom bi ná -
ció já hoz még egy spe ciá lis ma dár han go kat kel tô 
gé pe zet is tár sul, mely nek cél ja a nap fel kel te na tu -
ra lisz ti kus áb rá zo lá sa.55 (II I. fel vo nás kez de te, 
a mat ró zok kó ru sa után) A ha ran gocs kák pe dig 
Szu zu ki imád ko zá sa kor hang za nak fel (II. fel vo -
nás, „E Izag hi ed Iza na mi”), így szin tén a ri tuá lé ki -
fe je zé sé nek funk ció ját töl tik be. 

A rit mus te kin te té ben a piz zi ca to/stac ca to gya -
ko ri hasz ná la ta szin tén eg zo ti kus funk ciót tölt be, 
és a ja pán vi lág imi tá ció ja ként fog ha tó fel (ezt erô -
sí ti az is, hogy Pin ker ton és Sharp less szó la mai ban 
nem for dul elô piz zi ca to). Az el sô fel vo nás ban a 

szol gák be mu ta tá sa elôtt fel hang zó dal lam (I. fel -
vo nás, „Qu e sta è la ca me rie ra”) stac ca tó ja a ja pánok 
oso nó, ke cses moz gá sát, ap ró gesz tu sait fes ti le, 
mely el len tét ben áll Pin ker ton erô tel jes dal lam vo -
na lai val. Go ró és Sharp less ze nei jel lem zé sé re is 
a stac ca to/piz zi ca tó ról a le ga to/arc óra va ló vál tást 
al kal maz za a ze ne szer zô. (I. fel vo nás, „Qu e sta è la 
ca me rie ra”) A le ga tó ról piz zi ca to/stac ca tó ra va ló 
gyors vál tás megy vég be szin tén az el sô fel vo nás -
ban, ami kor Go ró hir te len vé get vet Pin ker ton és 
Sharp less duett jé nek Cso- cso- szán ér ke zé sé nek be -
je len té sé vel.56 (I. fel vo nás, „Ec co! Son gi un te”) 

A Pil lan gó kis asszony ban a ja pán vi lág áb rá zo lá -
sa mind a szö veg, mind a ze ne szint jén sok kal ki -
dol go zot tabb, mint az ame ri kai vi lág ese té ben. Az 
eg zo ti kus ope ra mû fa ja meg is kö ve te li az ide gen 
ilyen szin tû rész le tek be me nô szín re vi te lét. Az ide -
gen kul tú ra ele mei azon ban nem csak a co u leur 
local, az eg zo ti kus kör nye zet meg te rem té sét cé loz -
zák a nyu ga ti né zô, il let ve a nyu ga ti kul tú ra pil lan -
tá sát kép vi se lô sze rep lôk szá má ra: az ope ra vi lá gán 
be lül a val lás hoz, a hit vi lág hoz, a mí to szok hoz, az 
év szá za dos böl cses sé gek hez va ló erôs kö tô dés, a ha -
gyo má nyok ápo lá sa, a rí tu sok meg tar tá sa és el vég -
zé se egy össze tar tó ja pán kö zös sé get hoz lét re, me -
lyet a nyu ga ti kul tú rá tól va ló el ha tá ro ló dás még in -
kább erô sít. Ezek az ele mek te hát egy részt a kollek -
tív iden ti tás jel ké pei ként sze re pel nek, más részt 
pe dig a kul tu rá lis kü lönb sé gek szem lél te té se ként 
je len nek meg. A má sik ál tal rá juk adott reak ció ból 
kö vet kez tet he tünk majd a két kul tú ra, azaz az ide -
gen és a sa ját egy más hoz va ló vi szo nyá ra. 

 
Ide gen és sa ját, azaz Ke let és Nyu gat,  

a ja pán és az ame ri kai kul tú ra vi szo nya 
 

 A  Ke let és a Nyu gat egy más hoz va ló vi szo nyát 
el sô ként a „mel lék sze rep lô kön” ke resz tül, 
majd But terfly és Pin ker ton kap cso la tán ke -

resz tül vá zo lom. 
Az ame ri kai és a ja pán kul tú ra el sô érint ke zé sé -

re Go ró és Pin ker ton ta lál ko zá sa kor ke rül sor. Goró 
egy na ko do, azaz há zas ság köz ve tí tô: ô ad ja el Pin -
ker ton nak mind a há zat, mind a gé sát. Az ame ri -
kai val kiala kí tott (üz le ti) kap cso la tát a pénz mo ti -
vál ja, az ô szem pont já ból tel je sen sem le ges, sem -

53 Nor bert Chri sten, i. m. 220. 225–228. 
54 Mos co Car ner, i. m. 654–655. 
55 Nor bert Chri sten, i. m. 269. 272–274. 
56 Wil liam Ash brook, i. m. 148. Chri sten, Nor bert Chri sten, i. m. 274–275.
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mi fé le je len tô ség gel nem bír, hogy üz let fe le mely 
nem zet hez, kul tú rá hoz tar to zik (ké sôbb Ja ma do ri, 
a ja pán her ceg és But terfly kö zött lép fel szin tén 
há zas ság köz ve tí tô sze rep ben). Haj lon gá sai nem az 
ame ri kai kul tú ra „fel sôbb ren dû sé gé nek”, ma gas ra 
ér té ke lé sé nek szól nak, ha nem a pénz nek. A szö -
veg ben egyet len uta lás sem tör té nik ar ra, hogy ho -
gyan vi szo nyul az ide gen kul tú ra meg je le né sé hez. 

A ro ko nok vi szo nyu lá sa Pin ker ton hoz meg le -
he tô sen am bi va lens. Az ide gen fér fi meg je le né se 
kö rük ben mintegy must rá ra kész te ti ôket, aki egye -
sek bôl cso dá la tot, von zal mat vált ki: „Mi pa re un 
re!” (Úgy tet szik ne kem, mint egy ki rály.) (I. fel vo -
nás, „L’Im pe ri al Com mis sa rio”) Má sok ból vi szont 
eluta sí tást: „Bel lo non è.”(Nem szép ô.) (I. fel vonás, 
„L’Im pe ri al Com mis sa rio”) Az ame ri kai val va ló há -
zas ság nak nem jó sol nak nagy jö vôt, szkep ti ku san 
fo gad ják: „Di vor zie rá.” (El vá lik tô le.) (I. fel vo nás, 
„L’Im pe ri al Com mis sa rio”) Ez a ne ga tív elôíté let 
vél he tô leg az ed di gi, ide ge nek kel kap cso la tos ta -
pasz ta la to kon alap szik, mint aho gyan er re Szu zuki 
is utal a má so dik fel vo nás ele jén: „Mai non s’è udito 
di stra nie ro ma ri to che sia tor na to al suo ni do.” (So -
sem hal lot tam ide gen férj rôl, aki vissza tért fész ké -
hez.) (II. fel vo nás, „Pi gri ed obe si”) 

Szu zu ki Pin ker ton nal va ló el sô ta lál ko zá sa kor 
(a to váb bi két szol gá val együtt) a szer zôi uta sí tás 
sze rint alá za to san térd re bo rul az ame ri kai elôtt. 
(I. fel vo nás, „Qu e sta è la ca me rie ra”) Ma ga tar tá sa 
egy részt tár sa dal mi hely ze té bôl ered het, hi szen 
szol ga, más részt pe dig nô ként va ló alá ren delt sé gé -
bôl. A ké sôb biek so rán azon ban ki de rül, hogy a ro -
ko nok hoz és ba rát nôk höz ha son lóan ô sem hisz 
eb ben a há zas ság ban, Pin ker ton vissza té ré sé ben, 
mely ab ból az elô fel te vés bôl, elôíté let bôl ered, hogy 
még so sem hal lott olyan eset rôl, ami kor ide gen férfi 
vissza jött vol na a tá vol ból. Az ame ri kai kul tú rá hoz 
va ló vi szo nyá ról nem esik szó, aho gyan Go ró, a ro -
ko nok és a ba rát nôk ese té ben sem. 

A Nyu gat Ke let hez va ló vi szo nya Pin ker ton nak 
a tá vol-ke le ti kör nye zet re adott reak ciói alap ján ír -
ha tó le. Az ame ri kai ten ge rész had nagy szá má ra a 
ja pán mi liô el sô sor ban is me ret len, szo kat lan vol ta 
miatt je le nik meg ide gen ként. A cse lek mény ele jén 
Pin ker ton el sô ként az ame ri kai, nyu ga ti la ká sok tól 
nagy ban kü lön bö zô ja pán ház zal ta lál ja szem ben 
ma gát. A fa lak ide-o da to lo ga tá sá val tet szés sze rint 
vál toz tat ni le het a la kó te re ket, mely azon ban kivált -

ja a jen ki szkep ti ciz mu sát: „È una ca sa a soffietto.” 
(És egy ház a fúj ta tó szá má ra.) (I. fel vo nás, „E soffi -
to… e pa re ti”) Az új ro kon sá got ugyanúgy ki ne -
veti: „Che bur let ta la sfila ta del la nu o va pa ren te la” 
(Az új ro kon ság pa rá dés me ne te olyan, mint egy 
bo hó zat.) (I. fel vo nás, „L’Im pe ri al Com mis sa rio”) 
Ami kor pe dig Cso- cso- szán be mu tat ja a szob rocs -
ká kat mint ôsei lel két, ugyan tisz te le tét te szi, de 
reak ció ja iro ni ku san is fel fog ha tó: „Ah!… il mio 
ris pet to.” (Ah!… Tisz te le tem.) (I. fel vo nás, „Vie ni 
amor mio”) Mindezek a pél dák ar ra utal nak, hogy 
Pin ker ton sa ját kul tú rá já nak szem szö gé bôl te kint 
a szá má ra is me ret len ja pán vi lág ra. Le ki csiny lô 
meg jegy zé sei bôl ar ra kö vet kez tet he tünk, hogy 
mind a ja pán kul tú rát, mind a ja pán val lást, mind 
a ja pán szo ká so kat ke ve sebb re tart ja a sa ját já nál, 
az ame ri kai nál. Ezál tal fel ve tô dik az et no cent riz -
mus prob lé ma kö re, mely az ide gen ész le lé si min tái 
kö zül az egyik le he tô ség: ez alap ján az ide gen ész -
le lé se, megíté lé se a sa ját kul tú ra, a sa ját cso port 
nor mái fe lôl, az in nen ere dô elô fel te vé sek bôl kiin -
dul va tör té nik, a hie rar chiá ban pe dig a sa ját az ide -
gen fö lé ren de lô dik.57 Pin ker ton fö lé nyes sé gét az 
ilyen jel le gû meg nyil vá nu lá sain túl és a már idé zett 
„Ame ri ca fo re ver!” (I. fel vo nás, „Do vun que al mon -
do”) sza ka sza mel lett a jö ven dô be li jé re tett uta lás 
is ki fe je zi, mely ze nei leg szin tén a ma gas b hangban 
csú cso so dik ki: „E al gi or no in cui mi spo se ró con 
ve re noz ze a una ve ra spo sa… ame ri ca na.” (És majd 
egy nap fe le sé gül ve szek egy iga zi ame ri kait.) (I. fel -
vo nás, „Qu a le sma nia vi pren de!”) 

Bár Cso- cso- szán az egyet len je len ség, aki iga -
zá ból el va rá zsol ja: „Sì, è ve ro, è un fiore, un fiore! 
L’eso ti co suo odo re m’ha il cer vel lo scon vol to.” 
(Igen, olyan, mint egy vi rág! Eg zo ti kus il la ta meg -
za var ja az ér tel met.) (I. fel vo nás, „L’Im pe ri al Com -
mis sa rio”, a ro ko nok és a csá szá ri biz tos ér ke zé se) 
En nek el le né re ôt is csak já ték szer nek te kin ti, aho -
gyan a ház is ját szó tér ként funk cio nál szá má ra, ahol 
a ja pán szo ká sok nak meg fe le lô já ték sza bá lyok sze -
rint ját szik. Sem a ja pá nok val lá sát, sem kul tú ráját, 
sem a ro kon sá got, sem pe dig a gé sát nem tart ja 
azon ban ma gá val és a sa ját kul tú rá já val egyen ran -
gú nak. A lányt esz köz ként hasz nál ja pil la nat nyi 
szük ség le tei nek kielé gí té sé re: iga zi, hoz zá mél tó fe -
le sé ge azon ban majd egy ame ri kai, azaz a sa ját kul -
tú rá já ból szár ma zó nô lesz. (I. fel vo nás, „Qu a le 
sma nia vi pren de!”) Bár ja pán mód ra há za so dik, 

57 D. Wie ser, Eth no zent ris mus, 2008. http://www.so ci al-p sy cho logy. de/sp/kon zep te/eth no zent ris mus le tölt ve: 2008. 
december 18.
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hi szen 999 év re vesz egy há zat, és 999 év re kö ti 
össze az éle tét Cso- cso- szán nal, va la mint ja pán ce -
re mó nia sze rint zaj lik az es kü vô is, a ja pán kul túra 
ezen ele meit azon ban csak mí me li, szó sincs a má -
sik kul tú rá já nak el sa já tí tá sá ról, a má sik kö zös sé gébe 
va ló be ta go zó dás szán dé ká ról. Hogy az itt em lí tett 
tra dí ció kat csak mí me li, és szán dé kai csep pet sem 
ko mo lyak, bi zo nyít ja, hogy egy-egy a ja pán kul tú -
ra profiljá nak meg fe le lô, az adott szi tuá ció ban hi -
te les nek tû nô ki je len tést azon nal egy-egy a he do -
nis ta élet szem lé le tet alá tá masz tó meg jegy zés sel el -
len pon toz za, vagyis min den ad dig tart, amed dig 
(já ték)ked ve tart ja. Így ami kor Sharp less nek el -
mond ja, hogy 999 év re vett egy há zat, rög tön meg -
jegy zi, hogy a szer zô dést bár mi kor fel bont hat ja: 
„con fa coltà, ogni me se, di res cin de re i pat ti.” (az -
zal a le he tô ség gel, hogy min den hó nap ban fel bont -
ha tó a szer zô dés) (I. fel vo nás, „E su da e ar ram pi -
ca!”) A ro kon sá got meg ven dé ge li, aho gyan ez if jú 
férj ként kö te les sé ge, mint ha jó vi szony kiala kí tá -
sá ra tö re ked ne; ám mi nél gyor sab ban meg akar sza -
ba dul ni tô lük: „Sbrig hi a mo ci al più pre sto in mo -
do one sto.” (Elin téz zük itt gyor san il lô mó don.) (I. 
fel vo nás, „Tut ti zit ti!”) 

A má sik kul tú rá já ból szár ma zó szo ká sok át vé -
te lé nek, a má sik kö zös sé gé be va ló be ta go zó dás nak, 
va la mint a Cso- cso- szán nal va ló há zas ság nak a lát -
szó la gos vol ta Pin ker ton ré szé rôl a kez de tek tôl fog -
va egyér tel mû. (En nek el len pont ja ként je le nik meg 
But terfly va lós tö rek vé se az ame ri kai kul tú ra el sa -
já tí tá sá ra.) Nyu ga ti, ame ri kai szem szög bôl te hát a 
ja pán kul tú ra egy részt eg zo ti kum ként je le nik meg: 
ugyan az ide gen kul tú ra bi zo nyos ele mei, je len sé -
gei von zal mat éb resz te nek Pin ker ton ban, azon ban 
még sem is te ní ti azt. Más részt a ja pán tör vé nyek, 
szo ká sok, val lás, hit vi lág Pin ker ton szá má ra is me -
ret le nek, ez vált hat ja ki ben ne az ide gen ség ér zé -
sét: a má sik meg nem ér té se, va la mint et no cent ri -
kus szem lé let mód ja kö vet kez té ben az ide gen ne ve -
tést, le ki csiny lô reak ciót vált ki be lô le,58 sa ját kul -

tú rá ját pe dig nagy sze rûbb nek, ma ga sabb ren dû -
nek tart ja. 

A két kul tú ra egy más hoz va ló vi szo nyát legin -
kább Pin ker ton és But terfly kap cso la ta rep re zen -
tál ja, mely ben vissza tük rö zô dik az a ha tal mi struk -
tú ra, mi sze rint a ma gát ci vi li zál tabb nak, ma ga sabb 
ren dû nek val ló nyu ga ti kul tú ra ural ma alá ren del -
he ti és bir to kol hat ja az el ma ra dot tabb, elavult, ré -
gi for mái ba me redt ke le ti kul tú rát. Pin ker ton ket -
tô jük höz va ló hoz záál lá sát et no cent ri kus szem lé -
let mód ja ha tá roz za meg: But terfly pusz tán he do -
nis ta élet mód já nak egy kel lé ke, iga zi fe le sé ge csak 
egy ve le egy kul tú rá ból szár ma zó, azaz ame ri kai nô 
le het. Im pe ria lis ta, hó dí tó és bir to kol ni vá gyó 
maga tar tá sa kap cso la tai ra is rá nyom ja bé lye gét,59 
en nek esik ál do za tul Cso- cso- szán is, me lyet legin -
kább a pil lan gó szim bó lu ma fe jez ki: aho gyan a ten -
ge ren túl az el fo gott lep kék te te mét egy tû vel fel -
szúr va gyûj te mény be ren de zik, hogy töb bé ne me -
ne kül hes se nek (I. fel vo nás, „Vog li a te mi be ne, un 
be ne pic co li no”), ugyanúgy ve szi bir tok ba Pin ker -
ton is But terflyt. 

Az egyen lôt len erô vi szo nyo kat legin kább a sze -
rel mi duett fe je zi ki, ahol a két sze rep lô el té rô ér -
zel mei nél fog va so káig nincs össz hang a két szó -
lam kö zött. But terflyt el sô sor ban sze rel me ve zér li, 
mely azon ban Pin ker ton ré szé rôl vi szon zat lan ma -
rad. El sza kad sa ját kö zös sé gé tôl, ki ta szí tot tá vá lik, 
de fér jé vel egy új, szép és bol dog jö vô ben re mény -
ke dik. Nem csak hely ze te, ha nem ér zel mei is bi -
zony ta la nok: nem biz tos Pin ker ton sze rel mé ben, 
ezért hoz za fel a pil lan gó szim bó lu mát is, hi szen ô 
is egy le het csak a fér fi gyûj te mé nyé ben. Pin ker -
tont sze xuá lis vá gya ve zér li, azon nal a tárgy ra akar 
tér ni: ezt jel ké pe zi a „vie ni, vie ni” és a „sei mia” gya -
ko ri is mét lô dé se, a lány azon ban foly ton ki sik lik 
a ke zei kö zül. A duett so rán a szen ve dély egy re in -
kább nö vek szik, csúcs pont ja az „è not te se re na” 
(I. fel vo nás, „Vog li a te mi be ne, un be ne pic co li no”), 
a két szó lam egye sü lé se azon ban csak a duett vé -

58 Az ope ra el sô vál to za tá ból több je le net ki lett húz va, me lyek Pin ker ton meg ve té sét fe jez ték ki a ja pá nok iránt. Ki ne ve ti 
a ja pá nok ku li ná ris rit ka sá gait, ami kor a ke le tiek bé kák és le gyek irán ti sze re te té rôl, va la mint mér ték te len étel- és ital -
fogyasz tá sá ról be szél, gú nyos meg jegy zé se ket tesz, a szol gá kat pe dig „Gri masz 1”-nek, „Gri masz 2-nek”, „Gri masz 3”-nak 
akar ja szó lí ta ni. A ro ko nok há rom szo ri meg haj lá sát ugyan ô is meg haj lás sal vi szo noz za, de köz ben hang sú lyoz za, hogy 
ez zel a gesz tus sal már ép pen elég gé meg ta gad ta ön ma gát. Lásd Mos co Car ner, i. m. 671. 

59 Az ope ra el sô vál to za tá ban Pin ker ton sok kal erô seb ben kép vi sel te az im pe ria lis ta vi lá got. Vissza tér te kor pél dául a konzult 
bíz za meg, hogy jár jon el But terflynál a gyer mek átadá sa ügyé ben, és pénz zel en gesz tel je ki (mely szin tén a nyu ga ti impe -
ria lis ta vi lág szim bó lu ma: Pin ker ton azt hi szi, hogy pénz zel min dent, még az em be rek kö zöt ti kap cso la ti prob lé má kat is 
meg le het ol da ni), majd gyor san bú csút vesz, mely gyá va sá gá nak je le is egy ben. A ké sôb bi vál to za tok ban azon ban Puccini 
eny hí tet te Pin ker ton alak ját, a har ma dik fel vo nás ban még az „Ad dio fiori to asil” cí mû áriát is hoz záad ta a sze rep hez. Lásd 
Mos co Car ner, i. m. 674.
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gén kö vet ke zik be, ami kor But terfly tel je sen odaad -
ja ma gát Pin ker ton nak.60 

But terfly az ide gen ben el sô sor ban az eg zo ti kust 
ész le li,61 a töb bi ja pán nal el len tét ben, akik ben az 
ide gen am bi va lens reak ció kat vált ki. A ja pán kö -
zös ség re ál ta lá ban jel lem zô, hogy ne ga tív elôíté le -
tek kel kö ze lí te nek az ide gen hez, és haj la mo sak in -
kább el ha tá ro lód ni tô le (But terflyt is ki ta szít ják ma -
guk kö zül, mert el hagy ta ôsi val lá su kat). Cso- cso-
 szánt azon ban olyannyi ra el va kít ja sze rel me, hogy 
ja pán iden ti tá sá ról is ké pes le mon da ni. Kiemel ke -
dik ab ból a me zô bôl, ahol a ja pá nok a kol lek tív 
iden ti tás fenn tar tá sá ra tö re ked nek, el kü lö nül tô lük 
ma ga tar tá sá val, mely a ki kö zö sí tést von ja ma ga 
után. A ke resz tény ség re va ló át té rés sel te szi meg az 
el sô lé pést a sa ját kul tú rá já tól, kul tu rá lis iden ti tá -
sá tól va ló el tá vo lo dás ra, az át té rés sel kez de tét veszi 
a kol lek tív iden ti tás feladá sa. A kö vet ke zôk ben eg -
zo tiz mu sá ról, az ame ri kai kul tú ra el sa já tí tá sá ra való 
tö rek vé sé rôl, a két kul tú ra kö zöt ti in ga do zás ról, 
kul tu rá lis és szo ciá lis ide gen sé gé rôl, iden ti tás vál -
sá gá ról lesz szó. 

 
Az ide gen ség kul tu rá lis és szo ciá lis di men zió ja. 

Az iden ti tás vál ság prob lé má ja 
 

 Akul tu rá lis ide gen ség leg fôbb ki vál tó oka, hogy 
a má sik kul tú rá val va ló érint ke zés so rán egy 
má sik, is me ret len és ért he tet len va ló ság gal va -

ló konf ron tá ció ra ke rül sor, mely rôl tu dás tá runk -
ban nin cse nek, vagy hiá nyo sak az in for má cióink. 
A sa ját és a má sik kul tú ra kö zött te hát kog ni tív dis -
tan cia áll fenn, és mind azt, ami nem fe lel meg el -
vá rá saink nak, ide gen nek ne vez zük. A kul tu rá lis ide -
gen ség felold ha tó a má sik megis me ré sé vel, megér -

té sé vel, ez azon ban nem je lent egyet az ide gen ele -
mek el sa já tí tá sá val. Az ide gen rôl va ló tu dás nö veke -
dé sé vel el tü ne de zik ugyan a kul tu rá lis ide gen ség, 
a ve le szo ro san össze kap cso ló dó szo ciá lis ide gen -
ség vi szont to vább ra is fennáll.62 

A ja pán és az ame ri kai cso port kö zött fennál ló 
kul tu rá lis ide gen ség alap ve tôen nem ol dó dik fel, 
mert sem a ja pá nok kö zös sé ge, sem az ame ri kaiak 
nem tö re ked nek a má sik megér té sé re. Ez alól az 
egyet len ki vé tel But terfly alak ja, aki egy részt hal -
lo más ból is me ri az ame ri kai kul tú ra egyes ele meit, 
ezál tal a kul tu rá lis ide gen ség az ô ese té ben va la mi -
lyen szin ten felol dó dik, más részt pe dig az ide gen 
kul tú ra el sa já tí tá sá ra tö rek szik. El sô lé pés ben át tér 
leen dô fér je val lá sá ra. Fel ve szi a ke resz tény sé get, 
a jö vô ben kész a ke resz tény Is tent imád ni, még ak -
kor is, ha emiatt meg kell vál nia csa lád já tól. En nek 
jel ké pe ként fél re te szi az ôsei lel két jel ké pe zô budd -
his ta szob rocs ká kat:63 „E per far vi con ten to pot ró 
for se ob li ar la gen te mi a.” (És hogy megör ven dez -
tes sem, ké pes len nék el fe lej te ni az én em be rei met.) 
(I. fel vo nás, „Ie ra son sa li ta tut ta so la”) 

Az ame ri kai szo ká so kat, tör vé nye ket szin tén 
meg pró bál ja át ven ni, ám eze ket va ló szí nû leg csak 
hal lo más ból is mer he ti, és oly kor fél reér tel me zi, erre 
utal hat a kéz csók pél dá ja: „M’han det to che lag giù 
fra la gen te co stu ma ta è qu e sto il se gno del mag gi -
or ris pet to.” (Hal lot tam, hogy odaát ki fi no mult em -
be rek kö zött ez a nagy tisz te let je le.) (I. fel vo nás, 
„Bim ba, bim ba non pi an ge re”) Mi vel sze rel mes pár 
ese té ben a kéz csók el sô sor ban a fér fiak nôk irán ti 
tisz te le té nek ki fe je zé se, ezért le pôd het meg Pin ker -
ton, ami kor a gé sa ke zet akar csó kol ni ne ki, ezért 
uta sít hat ja el ezt a gesz tust. (A sze rel mi duett során 
azon ban már, sa ját kul tu rá lis szo ká sai nak meg fe -

60 Mos co Car ner, i. m. 662–663. Ernst Krau se, i. m. 238. 
61 Ez zel kap cso lat ban ér de mes meg je gyez ni, hogy a Pil lan gó kis asszony el sô, a mi lá nói Sca lá ban be mu ta tott vál to za ta sok kal 

több olyan je le ne tet tar tal maz, mely az ame ri kai (és ja pán) nem ze ti és kul tu rá lis sa já tos sá go kat áb rá zol ja. Így pél dául 
Pinker ton a gyar ma to sí tás ar ro gáns alak ja volt, akit kez det ben Cso- cso- szán is bar bár nak te kin tett: „un Ame ri ca no, un 
bar ba ro!” Lásd Mos co Car ner, i. m. 671–672. A bres ci ai vál to zat ban azon ban a sze rel mi duett bôl ki húz ták ezt a részt, 
ami kor But terfly ar ról be szél, hogy elein te eluta sí tot ta az ame ri kait, de ér zel mei meg vál toz tak. Ez a meg jegy zés még 
inkább el mé lyí tet te a Ke let és Nyu gat kö zöt ti sza ka dé kot, va la mint ki fe jez te a gé sa ér zel mei nek meg vál to zá sát is. Lásd 
Mos co Car ner, i. m. 683–684. 

62 Bern hard Wal den fels, Kul tu rel le und so zi a le Fremd heit, in Not ker Schnei der–Ram Ad har Mall–Die ter Loh mar (hrsg.), 
Ein heit und Viel falt. Das Ver ste hen der Kul tu ren, Ams ter dam–At lan ta, GA, Ro do pi, 1998. 14–16. 

63 A Pil lan gó kis asszony el sô há rom vál to za tá ban ezt az ak tust az „El ezek kel a tár gyak kal!” szö veg kí sér te, il let ve az a ze nei 
mo tí vum, amely ak kor hang zott el, ami kor a gé sa édes ap ja ha lá lá ról be szélt, és amely így a ré gi Ja pán ke gyet len szo kásait 
jel ké pe zi. A pá ri zsi vál to zat ban azon ban ez a rész ki lett húz va, But terfly ehe lyett az „Amo re mio!” (I. fel vo nás, „Ie ra son 
sa li ta tut ta so la”) fel kiál tás sal ve ti ma gát Pin ker ton kar jai ba. Az el sô há rom vál to zat te hát a Ke let és a Nyu gat kö zöt ti 
kultu rá lis kü lönb ség re, a sa ját kul tú rá tól va ló el tá vo lo dás ra, az ide gen val lás fel vé te lé re, az ide gen el sa já tí tá sá ra he lye zi 
a hang súlyt, a pá ri zsi, és egy ben a ma is mert vál to zat ban vi szont Cso- cso- szán Pin ker ton irán ti sze rel me kap ki fe je zést. 
Lásd Mos co Car ner, i. m. 681–682.
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le lôen, ô akar ke zet csó kol ni fe le sé gé nek.) (I. fel -
vo nás, „Vog li a te mi be ne, un be ne pic co li no”) 

Há rom év el tel té vel But terfly a kon zult egy ame -
ri kai ház ban üd vöz li: „Ben ve nu to in ca sa ame ri -
cana.” (Le gyen üd vö zöl ve egy ame ri kai ház ban.) 
(II. fel vo nás, „C’è. Ent ra te”) A ren de zôi uta sí tás 
meg jegy zé se sze rint Sharp less kö rül mé nye sen pró -
bál leül ni az asz tal ka mel lé egy pár ná ra. A nap pali 
be ren de zé se te hát ja pán la kás kul tú rá ra vall, But -
terfly azon ban mégis ame ri kai nak ne ve zi há zát. 
(II. fel vo nás, „C’è. Ent ra te”) Így el lent mon dás jön 
lét re a lá tot tak és azok meg ne ve zé se kö zött, ami 
jel ké pez he ti But terfly il lú zió vi lá gát és egy ben törek -
vé sét az ame ri kai kul tú ra min denáron va ló el sa já -
tí tá sá ra. Emö gött azon ban nin csen va lós tar ta lom: 
egy részt hiány zik az ame ri kai kör nye zet tel va ló ak -
tív kap cso lat, más részt nem tud el sza kad ni ja pán 
gyö ke rei tôl sem. 

Pin ker ton fe le sé ge ként az ame ri kai tör vé nye ket 
vo nat koz tat ja ma gá ra: „La leg ge gi ap po ne se… non 
già del mio pa e se.” (A ja pán tör vény… de nem az 
én or szá go mé.) (II. fel vo nás, „A voi pe ró gi u re rei fe -
de con stan te”) Az ame ri kai kul tú ra el sa já tí tá sá nak 
szán dé ka te hát egy részt Pin ker ton iránt ér zett sze -
rel mé bôl, más részt ab ból a ja pán ha bi tus ból ered, 
mi sze rint a nô a fér fi alá ren delt je, alá ve tettje, fér je 
szol gá ja, így Cso- cso- szán szá má ra tel je sen ma gá -
tól ér te tô dô, hogy ne ki kell min den ál do zatot meg -
hoz nia, ne ki kell meg vál nia a sa ját kul tú rá já tól, és 
fel ven nie az ide gen kul tú ra szo ká sait, be ta go zód nia 
az ide gen tár sa da lom ba. Mo ti vá ció já nak har ma dik 
for rá sa az ide gen cso dá la tá ból, is te ní té sé bôl, ab szolút 
po zi tí vum ként va ló ész le lé sé bôl ere dô eg zo tiz mus, 
mely azon ban ma gá ban hor doz za azt a le he tô sé get, 
il let ve ve szélyt is, hogy az ide gen rôl a ben ne po zi tí -
vum ként ész lelt ele mek el túl zá sá val kiala kí tott kép 
gyak ran el tér a va ló sá gos tól; emel lett az ide gen gyak -
ran egy faj ta pro jek ciós fe lü let ként is funk cio nál, 
aho vá az egyén ki ve tít he ti ál mait és vá gyait. Butterfly 
sze mé ben Ame ri ka egy szebb és bol do gabb jö vô, 
a kor lát lan le he tô sé gek or szá ga ként je le nik meg. 
Az ame ri kai kul tú ra ele mei a ja pán vi lág kont raszt -
já ban szin te egyér tel mûen po zi tív szí ne ze tet kapnak, 
gyak ran azon ban túl zá sok, el ru gasz kod nak a va ló -
ság tól, így a But terfly ál tal el kép zelt Ame ri ka nem 
más, mint egy idea li zált vi lág. 

A ja pán val lás sal kont raszt ban a ke resz tény ség 
fe lé bil len a mér leg nyel ve: a ket tôt össze ha son lítva 

But terfly je len le gi nyo mo rult hely ze tü ket a ja pán 
is te nek szám lá já ra ír ja. (II. fel vo nás, „Pi gri ed 
obesi”) A ke resz tény Is tent idea li zál ja, fan tá zia vi lá -
gá ban egy egész kis me sét szô akö ré, hogy ha min -
den kin se gít, miért ép pen raj ta nem. Így óv ja meg 
és tart ja fenn mes ter sé ge sen az idea li zált Ame ri kát, 
az en nek el lent mon dó ele me ket pe dig meg pró bálja 
sem le ge sí te ni, il let ve po zi tí vum ba át for dí ta ni. Az 
igaz sá gos ame ri kai tör vény ke zés rôl, ahol nem hagy -
ják, hogy a férj ké nye-ked ve sze rint, kö vet kez mé -
nyek nél kül el hagy ja a fe le sé gét, ahol a tör vény kiáll 
a nôk mel lett, szin tén egy egész kis tör té ne tet mesél 
el. (II. fel vo nás, „A voi pe ró gi u re rei fe de con stante”) 
A kon zul tól várt megerô sí tést ugyan rész ben meg -
kap ja, de ami kor Sharp less he lyes bí te ni pró bál na, 
vagy el lent mon da ni, azt már nem vár ja ki. Ami kor 
pe dig Go ró szem be sí ti az zal a ténnyel, hogy Ame -
ri ká ban a sze re lem bôl szü le tett gyer me ke ket, akik 
apa nél kül nô nek fel, a tár sa da lom ke rü li és meg -
ve ti, szin tén nem akar ja el hin ni, ha zug ság nak tartja, 
hi szen nem il lik be le az ál ta la konst ruált, idea li zált 
kép be. (II. fel vo nás, „Ves pa! Ros po ma le det to!”) 

But terfly eg zo tiz mu sá nak fon tos ele mét ké pe zi 
to váb bá az Egye sült Ál la mok ba va ló el vá gyó dás. „ci 
por terà lon ta no, lon tan, nel la sua ter ra, lon tan ci 
por terà.” (El visz oda messzi re, messzi re, az ô or -
szá gá ba, el visz oda messzi re.) (II. fel vo nás, „Ves pa! 
Ros po ma le det to!”) Ami azon ban szá má ra Ame ri -
kát je len ti, va ló já ban egy az ame ri kai kul tú ra ele -
mei bôl össze ra kott idea li zált, nem va ló sá gos vi lág; 
az ide gen pro jek ciós fe lü let ként funk cio nál, aho vá 
But terfly ki ve tí ti egy szebb élet re irá nyu ló vá gyait. 

A kul tu rá lis ide gen sé get But terfly ese té ben szo -
ciá lis ide gen ség is kí sé ri, mely egy cso port hoz va -
ló nem-o da tar to zást, egy adott cso port tól vagy a 
cso port egy tag já tól va ló tá vol sá got je lö li. A szo ciá -
lis ide gen ség az exk lú zió ál tal jön lét re, azaz fennáll 
egy bi zo nyos ha tár vo nal, mely ki re kesz tést, ki kö -
zö sí tést ered mé nyez. Ez vég be me het ön ki re kesz -
tés ként, vagy a má sik ál tal tör té nô ki kö zö sí tés ként. 
Af fek tív jel le gû, és ne ga tív ér té ke lés kap cso ló dik 
hoz zá, hi szen a nem-o da tar to zást hang sú lyoz za ki. 
El vá rá saink, hogy a cso port töb bi tag já val egyen -
ran gúan ke zel nek, szin tén nem tel je sül nek be. 
A szo ciá lis ide gen ség felold ha tó ink lú zió ál tal, azaz 
be ta go zó dás, az adott cso port ba va ló fel vé tel ál tal.64 

But terfly ese té ben a szo ciá lis ide gen ség két ol -
dal ról is fennáll: az el sô fel vo nás ban még a ja pán 

64 Bern hard Wal den fels, i. m. 14.
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kö zös ség hez tar to zik, ez a hely zet azon ban rö vi de -
sen meg vál to zik, ami kor Bon zo tu do má sá ra jut, 
hogy a gé sa a misszió ban járt. Mi vel Cso- cso- szán 
a ke resz tény ség re va ló át té ré sé vel meg ta gad ja ôsei 
val lá sát, csa lád ját, ro ko nait, ba rá tait, tu laj don kép -
pen azt a kö zös sé get, aho vá tar to zik, ezért Bon zo 
és a töb biek szin tén ki ta gad ják, ki kö zö sí tik ôt, et -
tôl fog va meg ta gad ják a kö zös sé gük höz va ló hoz -
zá tar to zá sát: „Ti rin neg hi a mo!” (Meg ta ga dunk.) 
(I. fel vo nás, „O Ka mi! O Ka mi!”) But terfly te hát egy -
részt ma ga kezd el el tá vo lod ni a ja pán (val lá si) kö -
zös ség tôl (akik más fe lôl ma guk is ki kö zö sí tik, mert 
sze mük ben meg ta gad ta ôsei hi tét), más részt bár -
mennyi re is tö rek szik, hogy egy ame ri kai kö zös ség 
ré sze le hes sen, ál ma nem vál hat va ló ra. A Pin kerton 
ál tal kép vi selt nyu ga ti vi lág nem te kin ti ôt ma gával 
egyen ran gú nak, nem szán dé ko zik fel ven ni ôt cso -
port já ba, me lyet legin kább Pin ker ton iga zi jö vendô -
be li jé re tett meg jegy zé se tá maszt alá, mi sze rint leen -
dô fe le sé ge majd egy iga zi ame ri kai nô lesz (I. felvo -
nás, „Qu a le sma nia vi pren de!”). But terflynak ezen 
túl nin csen ak tív kap cso la ta az ame ri kai kör nye -
zet tel, így va ló já ban nem is áll fenn tény le ge sen az 
asszi mi lá ció prob lé má ja. Har mad részt pe dig az 
a világ, aho vá tar toz ni sze ret ne, eb ben a for má ban 
a va ló ság ban nem, csak kép ze le té ben lé te zik. 

A kul tu rá lis iden ti tás egy adott kul tú rá ban va ló 
tu da tos rész vé telt, egy adott kul tú ra meg val lá sát je -
len ti.65 But terfly kul tu rá lis iden ti tá sát te kint ve két 
vi lág kö zött ten gô dik: szin te min den ere jé vel ma -
gáé vá akar ja ten ni az ame ri kai kul tu rá lis iden ti tást, 
mely nek szim bó lu ma ként a ke resz tény sé get és az 
ame ri kai tör vé nye ket vo nat koz tat ja ma gá ra; vi szont 
nem tud el sza kad ni ja pán iden ti tá sá tól sem, hi szen 
há zát a ja pán la kás kul tú ra sze rint ren de zi be, japán 
múlt já ból ma gá val ho zott tár gyai tól nem vá lik meg. 
Iden ti tás vál ság ban szen ved, az ope ra vé gén azon -
ban ja pán iden ti tá sá hoz vissza tér ve, édes ap ja tô ré -
vel, a raj ta ál ló ja pán böl cses sé get kö vet ve vél he tô -
leg ha ra ki rit kö vet el, azaz ja pán ri tuá lé sze rint vet 
vé get éle té nek, ja pán ként hal meg. 

Az iden ti tás kér dé sé hez kap cso ló dóan ér de mes 
ki tér ni ar ra, hogy ki ho gyan szó lít ja meg But terflyt. 
A gé sát a ja pán kö zös ség tag jai, azaz Bon zo, a roko -
nok és a ba rát nôk, va la mint Szu zu ki Cso- cso-
 Szán nak hív ják, vagyis sa ját cso port juk ból szár ma -
zó ként te kin te nek rá. (I. fel vo nás, „O Ka mi! O 
Kami!”; II I. fel vo nás, „Gia il so le!”) Go ró ki vé tel, aki 

Pin ker ton nal foly ta tott be szél ge té se so rán „la bel la 
But terfly”-nak ne ve zi ôt: az ame ri kai nyel vén ne ve -
zi meg a gé sát, amit nem más, mint az anya gi ha -
szon re mé nye mo ti vál hat, hi szen Cso- cso- szán az ô 
sze mé ben csak egy eladás ra szánt áru, a Pin ker ton -
nal kö ten dô üz let tár gya. (I. fel vo nás, „Qu e sta è la 
ca me rie ra”) Sharp less „Miss But terfly”-ként szó lít ja 
meg: ô már a sa ját kul tú rá ja fe lôl, kül sô szem szög -
bôl te kint a ja pán gé sá ra. (I. fel vo nás, „Gran ven tu -
ra”) Az es kü vô után a ba rát nôk és a ro ko nok „Ma -
da ma But terfly”-nak hív ják, amely egy részt utal hat 
ar ra, hogy et tôl kezd ve a lány már nem Cso- cso-
 szán, ha nem fér je ré vén in kább az ame ri kai vi lág -
hoz tar to zik, mint a ja pán hoz, más részt iro ni kus 
szí ne zet ben tûn het fel But terfly vá la szá nak kö vet -
kez té ben: „Ma da ma F. B. Pin ker ton”. (I. fel vo nás, 
„Tut ti zit ti!”) A ba rát nôk és ro ko nok nem né zik jó 
szem mel, nem is ve szik ko mo lyan ezt a há zas ságot, 
így a ja pán gé sa „Ma da ma But terfly”-ként tör té nô 
meg szó lí tá sa le het egy részt az ide gen maj mo lás jele, 
de le het But terfly hi szé keny sé gé nek, nai vi tá sá nak a 
ki gú nyo lá sa is. Pin ker ton szá má ra „mia But terfly”: 
a lány But terfly-ként tör té nô meg szó lí tá sa egy részt 
szin tén utal hat ar ra, hogy Pin ker ton a sa ját szem -
szö ge, kul tú rá ja fe lôl te kint a lány ra, más részt vi -
szont ez a szó kap cso lat ki fe je zi azt a bir tok vi szonyt 
is, mi sze rint az ame ri kai a gé sát sa ját tu laj do ná nak 
te kin ti, aki vel azt tesz, amit csak akar (mint ahogyan 
ezt egy részt a pil lan gó szim bó lu ma is ki fe je zi, más -
részt pe dig az a tény, hogy a lányt tu laj don kép pen 
meg vá sá rol ta). (I. fel vo nás, „Vog li a te mi be ne, un 
be ne pic co li no”) A gé sa el ne ve zé sei is utal nak tehát 
a két kul tú ra kö zöt ti ség re, az iden ti tás vál ság ra. 
Ehhez fon tos hoz zá ten ni, hogy Cso- cso- szán so sem 
hív ja ma gát Cso- cso- szán nak: ez is azt jel ké pe zi, 
hogy kezd el tá vo lod ni sa ját gyö ke rei tôl. A má sik 
cso port ál tal hasz nált ne vet hasz nál ja, But terflynak 
ne ve zi sa ját ma gát, ide gen szem szög bôl te kint ma -
gá ra, ez pe dig egy faj ta önide gen sé get is ered mé nyez. 
Két eset ben pe dig Ma da ma Pin ker ton ként de fi ni ál -
ja ma gát: az es kü vô után ro ko nait, ba rát nôit, a 
máso dik fel vo nás ban a Sharp lesst ja vít ja ki, ami kor 
ôk Ma da ma But terflynak szó lít ják. Így kom mu ni -
kálja a kül vi lág fe lé Pin ker ton hoz va ló tar to zá sát. 

Puc ci ni But terfly ze nei jel lem zé se so rán is törek -
szik ar ra, hogy a lány két kul tú ra kö zöt ti in ga do zá -
sát, iden ti tás vál sá gát áb rá zol ja. A szop rán két fô motí -
 vu ma pél dául nem ki fe je zet ten eg zo ti kus szí ne zetû. 

65 Jan Ass mann, i. m. 133.
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(I. fel vo nás, „Vog li a te mi be ne, un be ne pic co li no”) 
Mind két té ma egy részt a sze rel mes meny asszonyt 
jel ké pe zi, más részt pe dig be mu tat ja a ten ger és szá -
raz föld tá vol sá gát, messze sé gét (ugyanis elô ször ak -
kor hang za nak el, ami kor Cso- cso- szán és ba rát nôi 
meg je len nek, má sod szor pe dig a szerel mi duett so -
rán). Az egyik fô mo tí vum a má so dik fel vo nás ban 
a pszi cho ló giai vál to zá sok nak meg fele lôen mó do -
sul va hall ha tó: ki fe je zi But terfly sze rel mé nek hiá -
ba va ló sá gát, va la mint anyai odaadá sát Pin ker ton 
gyer me ke iránt. (II. fel vo nás, „E qu e sto? e qu e sto?”) 

A ke resz tény ség re va ló át té rést, a ja pán iden ti -
tás tól az ame ri kai fe lé va ló el tá vo lo dást jel ké pe zi a 
„Ha na sza ku ha ru” dal la ma, mely az el sô fel vo nás -
ban há rom szor is elô for dul. Ami kor Cso- cso- szán 
és ba rát nôi üd vöz lik Pin ker tont, a ja pán da lon ala -
pu ló dal lam mel lett a ja pán hang zás vi lá got idé zi 
még a hár fa, a pic co lo, a fu vo la és a ha ran gok uni -
so nó ban va ló fel hang zá sa. (I. fel vo nás, „Qu an to 
cielo!”) A vo nó sok basszus ként tre mo lót ját sza nak, 
mely imi tál ja a dal la mot, megôriz ve a ja pán ze ne 
ho mo fón szer ke ze tét. Ami kor But terfly el me sé li 
a ke resz tény ség re va ló át té ré sét (I. fel vo nás, „Ie ra 
son sa li ta tut ta so la”), a dal lam a vo nó sok uni so -
nó já ban nyu ga ti ze ne ként hang zik fel, a sze rel mi 
duett vé gén (I. fel vo nás, „Vog li a te mi be ne, un bene 
pic co li no”) pe dig a tel jes át té rés jel ké pe ként áll.67 

But terfly szó la má ban az ame ri kai kul tú rá hoz 
von zó dást legin kább a Pin ker ton tól át vett „America 
fo re ver!” (I. fel vo nás, „Do vun que al mon do”) dal -
la ma fe je zi ki, mely elô ször ak kor hang zik el, ami -
kor ame ri kai pol gár nak de fi ni ál ja ma gát (II. fel vo -
nás, „A voi pe ró gi u re rei fe de con stan te”), má sod -
szor pe dig ami kor gyô ze del me sen ör ven de zik Pin -
ker ton ha jó já nak ér ke zé se fe lett (II. fel vo nás, „Una 
na ve da gu er ra…”),. Az idé zett dal lam a Nyu ga tot 
jel ké pe zi, mely nek er köl csi ér ték rend je tisz tán 
szem ben áll a Ke let ki fi no mult hang zás vi lá gá val. 
But terfly be csap ja ön ma gát, ami kor azt hi szi, hogy 
al kal maz kod ni tud eh hez az al te ri tá shoz, és ame -
ri kai vá vál hat. Il lú zió vi lá ga összeom lá sá nak csúcs -
pont ján vé get vet éle té nek, sa ját or szá gá nak tra dí -
ciói hoz vissza tér ve.68 

A két kul tú ra kö zöt ti in ga do zást, a ja pán hát tér 
ál lan dó „kí sér té sét” jel ké pez he ti a tôr-mo tí vum, il -
let ve az átok-mo tí vum. Az átok-mo tí vum (I. fel vo -

nás, „O Ka mi! O Ka mi!”) nem csak But terfly ki kö -
zö sí té sét, ha nem ma gá nyát is jel ké pe zi (II. fel vonás, 
„Pi gri ed obe si”),69 a tôr-mo tí vum hoz (I. fel vo nás, 
„Vie ni amor mio”) pe dig kap cso ló dik az édes apa 
ha lá lát szim bo li zá ló dal lam (I. fel vo nás, „Gran ven -
tu ra”). Ez ké sôbb ak kor hall ha tó, ami kor Go ró Cso-
 cso- szán ap já nak ön gyil kos sá gát em lí ti Pin ker ton -
nak (I. fel vo nás, „Vie ni amor mio”), majd el hang -
zik köz vet le nül aze lôtt, ami kor But terfly felol vassa 
a tô rön ál ló felira tot (II I. fel vo nás, „Con onor 
muore”), vé gül az ope ra zá rá sa ként a nô ön gyil kos -
sá gát jel ké pe zi. Ez a mo tí vum ke re tet is ad a tör té -
net nek, But terfly sor sá nak, aki vé gül vissza tér 
a gyö ke rei hez, ahon nan el tá vo lo dott, és ja pán ként, 
a szer zôi uta sí tás sze rint a Budd ha-szo bor elôtt tér -
del ve, egy sza mu ráj tô ré vel vet vé get éle té nek. 

A ri tuá lis ön gyil kos ság vég re haj tá sa nem csak 
japán iden ti tá sá hoz va ló vissza té ré sét, ha nem 
a nyu ga ti iden ti tás tól va ló el for du lá sát is jel ké pezi. 
A ke resz tény ség ben ugyanis az ön gyil kos ság az 
egyik le he tô leg na gyobb bûn nek szá mít, mert az 
em ber az éle tet aján dék ként kap ta Is ten tôl. Az ön -
gyil ko so kat pél dául so káig a te me tôn kí vül te met -
het ték csak el. A ja pán, sza mu ráj ha gyo má nyok 
sze rint azon ban a ha ra ki ri nem bûn, ha nem meg -
tisz tu lás at tól, ami vel az egyén nem tud el szá molni 
a vi lág elôtt. But terfly leg na gyobb bû ne, hogy a ke -
resz tény ség re va ló át té ré sé vel, Pin ker ton nal va ló 
há zas sá gá val, az ame ri kai iden ti tás fel vé te lé re va ló 
tö rek vé sé vel el dob ta ja pán iden ti tá sát, meg ta gadta 
sa ját gyö ke reit, mely ma ga után von ta csa lád ja, bará -
tai és Bon zo ki kö zö sí té sét. Ön gyil kos sá ga így az ide -
gen ha tá sá tól va ló meg tisz tu lás ként is ér tel mez hetô. 

 
Az ide gen ség meg je le né se a Pil lan gó kis asszony 
cí mû ope ra Yo na Kim ál tal ren de zett elôadá sá ban 

 
Né hány ki ra ga dott pél da a Pil lan gó kis asszony  

ren de zés tör té ne té bôl 
 

 APil lan gó kis asszony ren de zé se so rán, eg zo ti kus 
ope ra lé vén, il let ve a szá zad for du lón ural ko -
dó rea lis ta ren de zé si stí lus tól be fo lyá sol va so -

káig va ló ság hû ja pán kör nye ze tet pró bál tak te rem -
te ni a szín pa don, ja pán folk lórt idé zô dísz le te ket 
és jel me ze ket al kal maz tak, me lyek egy idô után 

67 Wil liam Ash brook, i. m. 147. 
68 Mi che le Gi rar di–Lau ra Ba si ni, i. m. 220. 
69 Mos co Car ner, i. m. 657.
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azon ban kli sék ké vál tak. Az ôs be mu ta tó el sô fel -
vo ná sá hoz ter ve zett dísz let pél dául ap ró lé ko san ki -
dol go zott, balol dalt a fák kal kö rül vett há zat, a hoz -
zá ve ze tô utat, a hát tér ben pe dig a ten gert áb rá -
zolja. A má so dik és a har ma dik fel vo nás hely szí ne 
But terfly há zá nak bel se je, gaz da gon de ko rál va ter -
mé szet ké pe ket áb rá zo ló fest mé nyek kel, há tul a te -
rasz ra né zô, a kert re és a cse resz nye fák ra nyí ló ha -
tal mas ab la kok kal. Cso- cso- szán és Szu zu ki a rea -
lis ta stí lus nak meg fe le lôen ki mo nót, Pin ker ton 
egyen ru hát vi sel, Sharp less pe dig egy jól öl tö zött 
ame ri kai ként lép szín pad ra. A mi lá nói ôs be mu tató 
ren de zô je, Ti to Ri cor di olyannyi ra rea liz mus ra tö -
re ke dett, hogy pél dául a (mai vál to zat sze rin ti) má -
so dik és har ma dik fel vo nás kö zöt ti in ter mez zó ban 
a né zô tér kü lön bö zô ré szei rôl ma dár füttyök hang -
zot tak fel, a haj na li ma da ra kat utá noz va, a haj nal 
be kö szön té nek va ló ság hû áb rá zo lá sa ként. A szín -
pa di rea liz mus ra va ló tö rek vés vo nu la tá hoz tar toz -
hat az 1915-ös lon do ni, bos to ni, va la mint az 1918-as 
chi ca gói elôadás is Ta ma ki Mi u ra ren de zé sé ben, 
mely nek je len tô sé ge ab ban rej lik, hogy ázsiai éne -
ke se ket lép te tett fel, ez zel szin tén tra dí ciót te remtve 
a Pil lan gó kis asszony ren de zés tör té ne té ben.70 

A rea lis ta ha gyo má nyok mind a mai na pig meg -
ha tá ro zóak a Pil lan gó kis asszony ren de zé sé ben. 
A Ha rold Prin ce ál tal ren de zett 1982-es chi ca gói 
elôadás ugyan a ka bu ki ele meit tart ja szem elôtt, 
de a ja pán fa met sze te ken ala pu ló szín pad ké pet te -
kint ve va ló ság hû ség re tö rek szik.71 Az ope ra ma -
gyaror szá gi ren de zé seit te kint ve is ál ta lá ban a rea -
lis ta ha gyo mány do mi nál: ezek kö zül kiemel ke dik 
Bé kés And rás 1983-as ren de zé se, mely ben a pszi -
cho ló giai-rea lis ta és a sti li zá ló tö rek vé sek ke ve red -
nek. A nyu ga ti és a ke le ti vi lág konf ron tá ció ját jel -
ké pe zi a szín pad kép egy részt Cso- cso- szán kis, zárt 
há zá nak és a szín pad nagy, nyílt te ré nek szem beál -
lí tá sá val, me lyet a kis tér meg nyi tá sá nak és be zá rá -
sá nak fo ko za tai val és a vi lá gí tás dra ma tur giá já val 
ér el. A dísz let nem „pit to reszk kö rí tés”, cél ja nem 
a ja pán co u leur lo cal meg te rem té se. A kis ház But -
terfly sa ját vi lá ga, szen té lye, mely meg tes te sí ti mind -
azt, ami „a má sik em ber ben szent ség, ti tok, ide gen -

ség”. A Ke let és Nyu gat szem ben ál lá sát, Pin ker ton 
és But terfly más-más vi lá gok hoz va ló tar to zá sát jel -
ké pe zik olyan ap ró moz za na tok is, mint a mat rózok 
meg je le né se rög tön az ope ra ele jén, akik be hoz zák 
Pin ker ton hol mi ját, a nyu ga ti vi lág kel lé keit. Fel -
lép te té sük jel ké pe zi, hogy az egyéb ként von zó fér -
fi nak beál lí tott Pin ker ton in kább az ô vi lá guk hoz 
tar to zik, mint sze rel me sé hez.72 

A „rea lis ta tra dí ciók kal sza kí tó” ren de zé sek kö -
zül kiemel ke dik az 1931-ben a ber li ni Krol lo per -
ben be mu ta tott Pil lan gó kis asszony, mely nek dísz le -
tét Mo holy-Nagy Lász ló ter vez te. Ez az elôadás sza -
kí tott a már ha gyo má nyos sá vált szín pad ké pek kel, 
a ja pán folk lórt idé zô kli sék kel, a má so dik fel vo -
nás ban pe dig Cso- cso- szán fé lig ame ri kai, fé lig ja -
pán jel mez ben lép fel. Az 1978-ban a mi lá nói Scalá -
ban Jor ge La vel li ren de zé sé ben be mu ta tott elôadás 
a ja pán ka bu ki ele mei bôl épí ti fel az elôadást, mely 
szin tén új sze rû meg kö ze lí tés nek bi zo nyult és for -
du la tot ho zott az ope ra ren de zé sé nek tör té ne té ben. 
Ugyaneb ben az év ben a ber li ni Ko mis che Oper ben 
Jo a chim Herz az ope ra el sô vál to za tát ál lí tot ta szín -
pad ra, ren de zé se a ko lo nia liz mus kri ti ká ját ad ta.73 

Ken Rus sell 1983-as Charles ton ban a Spo le to-
 fesz ti vá lon be mu ta tott meg le he tô sen ra di ká lis ren -
de zé se a 2. vi lág há bo rú után ra he lye zi a cse lek -
ményt. Cso- cso- szánt pros ti tuált tá, Go rót ke rí tô vé 
vál toz tat ja, az ope rát pe dig az zal zár ja, hogy Na ga -
sza ki ra le dob ják az atom bom bát. A ren de zés szerint 
Pin ker ton egyál ta lán nem érez sze rel met But terfly 
iránt, csak ópiu mot vett ma gá hoz, így sze rel mi 
duett jük so rán a drog ha tá sa alatt áll, „ér zel mei” 
álom ként, hal lu ci ná ció ként je len nek meg. Es kü vô -
jük za jos bu li ba csap át, ahol ten ge ré szek sör rel és 
Co ca-Co lá val lát ják el a ven dé ge ket, ahol ke rí tôk és 
pros ti tuál tak áll nak a szó ra koz ni aka ró ven -
dégek ren del ke zé sé re. A má so dik fel vo nás ban But -
terfly szent erek lyék ként ôr zi az ame ri kai zász ló -
kat, a Coca-Co la-ü ve ge ket, az ope ra vé gén pe dig, 
ami kor hara ki rit kö vet el, fia Mi ckey egér maszk -
ban sé tál oda hoz zá. Mindez az ame ri kai kul tú ra 
iránti el fo gult sá got, il let ve az ame ri ka ni zá ló dást 
szim bo li zál ja.74 

70 Carl Dal haus u. dem Fors chung sin sti tut für Mu sik the a ter der Uni ver si tät Bay reuth (hrsg.), Pi pers En zik lo pä die des Mu sik -
the a ters: Oper, Ope ret te, Mu si cal, Bal lett. Bd. 5., Mün chen–Zü rich, Pi per, 1994. 118. Wil liam Ash brook, i. m. 135. 

71 Clar ke Dun ham, Ma da ma But terfly, http://www.dun ham stu di os. com/the at re/ma da ma.htm le tölt ve: 2009. feb ruár 2. 
72 Fo dor Gé za, i. m. 35–36. 
73 Carl Dal haus u. dem Fors chung sin sti tut für Mu sik the a ter der Uni ver si tät Bay reuth (hrsg.), i. m. 118–119. 
74 John Gru en, Ken Rus sell Sha pes a New ‘But terfly’, 1983. http://qu e ry.ny ti mes. com/gst/full pa ge.html?res=9F07E2 

DE1138F93 1A15756C 0A965948260&sec=tra vel&spon=&pa ge wan ted=3 le tölt ve: 2009. feb ruár 2.
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Ro bert Wil son 1993-ban a pá ri zsi Opé ra Bastille-
ban be mu ta tott ren de zé se szin te az egész vi lá got 
be jár ta. Az elôadás ban ve gyí ti egy más sal a ja pán 
nó, a ke le ti szín ház és a „wil so ni avant gárd sta ti -
kus ság” ele meit. A szín pad szin te csu pasz, a látvány -
vi lág vi szont erô tel jes. Wil son nem akar sem éne -
ke se ket, sem szí né sze ket. Mo del le ket ál lít szín pad -
ra, moz gá suk pon to san meg ko reog ra fált. Mel lô zi 
az ér zel me ket: a sze rel mi duet tet pél dául úgy énekli 
Pin ker ton és But terfly, hogy meg sem érin tik egy -
mást, de még csak egy más sze mé be sem néz nek. 
But terfly ön gyil kos sá ga szin tén sti li zált: egy sze rûen 
csak el dôl a föl dön, és kis gör csös moz gá sok kal jel -
ké pez ve szen ve dé sét, meg hal. Wil son azon ban a 
ren de zés ha gyo má nyai val szem ben nem a nô sorsá -
ra he lyez te a hang súlyt, ha nem a fel nôt té vá lás ra, 
az ini ciá ció ra: az elôadás fô hô sé nek nem But terflyt, 
ha nem ser dü lô ko rú kis fiát tet te meg. 75 

Yo na Kim a The a ter Augs burg ban 2008. szep -
tem ber 28-án be mu ta tott ren de zé se a 2008/2009-es 
évad nyi tó elôadá sa ként ha tal mas si kert ara tott. 
Wolf gang Schrei ber a Süd deuts che Zei tung ban 
meg je lent kri ti ká ja azt eme li ki, hogy a ren de zés 
But terfly tra gé diá ját két kul tú ra összeüt kö zé sé nek 
hát te ré be he lye zi: „A ja pán-ko reai szár ma zá sú ren -
de zô, Yo na Kim Pin ker ton, az ame ri kai ten ge rész -
had nagy és Cso- cso- szán, a ja pán gé sa kö zöt ti ha -
lá los ro mán cot, szen ve délyt és ha zug sá got in ter -
kul tu rá lis vi szony lat ban dol goz za ki, kon cent ráltan 
és ke gyet le nül, de anél kül, hogy elárul ná az ope ra 
köl té sze tét. Anél kül, hogy ál do za tául es ne a fel hal -
mo zó dó kli sék nek. A lány ér zel mei meg ha son lott -
sá gá ban küzd ál máért, il lú zió já ból azon ban dep -
resszió szár ma zik.”76 

Ugyan csak az in ter kul tu ra li tás és iden ti tás prob -
lé má ját eme li ki a ren de zés bôl Rü di ger Hein ze az 
Augs bur ger All ge mei né ban meg je lent kri ti ká ja: „Aho -
gyan But terfly szô ke lesz, mint Mon roe, és nyu gati 
ru hát ölt ma gá ra. (jel mez: Ka tha ri na Wei ßen born); 
aho gyan kis fia egy az Egye sült Ál la mok zász la ját 
áb rá zo ló má gnes puzz le-t rak ki; (…) aho gyan vé -

gül But terfly vissza tér a sa ját tra dí ciói hoz, felis meri 
a ké zi tü kör ben sa ját iden ti tá sát – és ke resz tül vágja 
a nya ki ütô erét egy tü kör da rab bal.”77 

A to váb biak ban fô ként a fen ti szem pon tok sze -
rint elem zem az elôadást: elô ször a ja pán és az ame -
ri kai kul tú ra konf ron tá ció já val, majd az iden ti tás -
vál ság prob lé má já val fog lal ko zom el sô sor ban But -
terfly pél dá ján ke resz tül. 

 
Az augs bur gi Pil lan gó kis asszony 

 

 Y o na Kim a ren de zés ha gyo má nyá nak meg fe -
le lôen egy nô sor sát, szen ve dés tör té ne tét, las -
sú lel ki ha lá lát, tel jes meg sem mi sü lé sét, tra -

gédiáját ál lít ja kö zép pont ba. Be mu tat ja, aho gyan 
egy naiv, hi szé keny kis lány érett, szen ved ni és meg -
hal ni ké pes nô vé vá lik. Mi köz ben Pin ker ton irán -
ti szerel mé  nek, vá gya ko zá sá nak, fér je vissza té ré sé -
ben való re mény ke dé sé nek rab já vá vá lik, el ve szí ti 
a kon tak tust a kül vi lág gal, még tu laj don gyer me -
ké vel sincs kap cso la ta. Kon zer vált ál la pot ban él: 
egy el múlt bol dog pil la na tot ôriz éve ken át, ar ra 
vár va, hogy Pin ker ton vissza té ré se után in nen foly -
tat has sa to vább kö zös éle tü ket. Lel ki bör tö né bôl 
nem tud ja sen ki sem ki sza ba dí ta ni, a kö rü löt te lé -
vô sze rep lô ket ál lan dóan el hall gat tat ja. Min den 
gon do la ta egyet len pont ra fi xá ló dik, amely tôl kép -
te len el tá vo lod ni. In nen ered vég te len ma gá nyos -
sá ga is. Tra gé diá ja egyet len ap ró fél reér tés kö vet -
kez mé nye, mely az összes töb bi sze rep lô és a nézôk 
szá má ra is már az elôadás kez de tén nyil ván va ló: ez 
a fél reér tés azon ban a to váb biak so rán ha tal mas 
sza ka dékot te remt va ló ság és il lú zió kö zött, mely 
tra gi kus kö vet kez mé nyek kel jár But terfly szá má ra. 

A ren de zés ke rü li a na tu ra liz must, ve zér el ve a sti -
li zá ció: erô tel jes gesz tus nyel vet, fest mé nyek re em -
lé kez te tô beál lí tá so kat hasz nál. A vi lá gí tás az egyes 
je le ne tek re jel lem zô han gu la to kat erô sí ti. A dísz let 
sem a his to riz mus je gyé ben szü le tett: a bör tön kép -
ze tét elô hí vó szín pad kép lel ki sík ra te re li a szín pa -
don fo lyó ese mé nye ket. Mind a dísz let, mind a jel -

75 Je ka tye ri na Bir ju ko va, Az ope ra új iden ti tá sa, Szín ház, 2006/3. http://www.szin haz. net/in dex.php?op ti on=com_con tent 
&view=ar tic le&id=13802&ca tid=1: ar chi vum&Ite mid=7 le tölt ve: 2009. feb ruár 2. 
Da vid Greg son, Ro bert Wil son’s „But terfly” Po ses in LA, 2005. http://www.o pe ra west. com/in dex.php?op ti on=com_content 
&task=view&id=18&Ite mid=9 le tölt ve: 2009. feb ruár 2. 
Ca rie J. Del mar, Los An ge les Ope ra’s „Ma da ma But terfly” shi nes but lacks sen ti men ta lity and pa thos of mo re tra di ti o nal 
ver si ons, 2008. http://www.o pe ra on li ne .us/la_ma da ma_08_001.htm le tölt ve: 2009. feb ruár 2. 

76 Wolf gang Schrei ber, Puc ci nis Lie be stod, Süd deuts che Zei tung, 2008. ok tó ber 9. 
77 Rü di ger Hein ze, The a ter Augs burg Puc ci nis Ma da ma But terfly als Pflicht ter min, Augs bur ger All ge mei ne, 2008. szep -

tember 30.
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mez, mind a kel lé kek, mind pe dig a gesz tu sok erô -
tel je sen meg je le ní tik a ke le ti és a nyu ga ti vi lág kont -
raszt ját, és fel ve tik az iden ti tás prob lé má ját, me lyet 
a ren de zô az ope ra egyik leg lé nye ge sebb kér désének 
ta lál: „Szá mom ra min de nekelôtt az tû nik lé nye ges -
nek eb ben a da rab ban, hogy ho gyan áb rá zol ja az 
egyes sze rep lôk vi szo nyát a sa ját és az ide gen kul -
tú rá hoz és tör té ne lem hez. Mennyi ideig és mi lyen 
eg zisz ten ciá lis fel té te lek mel lett ér zi ma gát Cso- cso-
 szán ja pán nak, miért pró bál meg el sza kad ni a saját 
kul tú rá já tól, vagy ho gyan ér tel mez he tô Pin ker ton 
vak sá ga vagy Sharp less kö zöm bös sé ge Cso- cso-
 szán vi lá ga iránt. Ilyen kér dé sek fog lal koz tat nak.”78 

 
Az ame ri kai és a ja pán kul tú ra konf ron tá ció ja 

 

 M íg az ope ra szö veg köny ve sze rint éles, szinte 
át hág ha tat lan ha tár vo nal hú zó dik a tá vol-
ke le ti és a nyu ga ti kul tú ra kö zött, ad dig a 

ren de zés szem mel lát ha tó lag egy a szá zad for du ló -
nál ké sôb bi kor ra he lye zi a cse lek ményt, ami kor a 
nyu ga ti kul tú ra már Ja pán ban is táp ta laj ra lelt. 
A két kul tú ra érint ke zé se a sze rep lôk min den na pi 
él mé nye, és ha tást gya ko rol iden ti tá suk ra is: a kul -
tú rák kö zöt ti in ga do zás, a kép lé keny kul tu rá lis 
iden ti tás ál ta lá nos ge ne rá ciós prob lé ma ként je lent -
ke zik: a kul tu rá lis ho va tar to zás prob lé má já nak 
szem pont já ból But terfly ese te tu laj don kép pen csak 
egy példa fel na gyít va a sok kö zül. 

Az ame ri kai kul tú ra Ja pán ba va ló be nyo mu lását 
szem lél te tik egy részt a kel lé kek: a whis ky, a drog, 
a pénz és a fény ké pe zô gép ugyan a nyu ga ti kul túra 
jel ké pei nek te kint he tôek, de már a ja pá nok körében 
is ugyanolyan el ter jed tek. Az elôadás so rán hasz -
nált tár gyak mind a nyu ga ti, mind a tá vol-ke le ti 
kul tú ra kép vi se lôi vel kap cso lat ba ke rül nek. Míg 
a lib ret tó uta sí tá sai sze rint ki zá ró lag Pin ker ton és 
Sharp less fo gyaszt whis kyt, ad dig a ren de zés ben 
ott ta lál ha tó az üveg a ro ko nok kö zül az egyik (va -
ló szí nû leg al ko ho lis ta) apa ke zé ben is, aki ráadá -

sul kis lá nyát is meg kí nál ja ve le, ezen kí vül ma ga 
a csá szá ri biz tos is whis kys üveg gel a ke zé ben, 
része gen tán to rog be és ve ze ti vé gig az es kü vôi szer -
tar tást.79 A whis ky ezál tal el ve szí tet te azt a funk -
ció ját, hogy az ame ri kai kul tú ra pri vi lé giu ma lenne, 
ehe lyett Pin ker ton áriá ja so rán egy új él ve ze ti cikk, 
a drog je le nik meg a he do nis ta élet fi lo zófia szem -
lél te té se ként. Go ró hoz za be egy kis ezüst tál cán, 
ahon nan az „Ame ri ca fo re ver!” sza ka szá nál elô ször 
Pin ker ton szip pant a fe hér por ból egy össze te kert 
bank jegy se gít sé gé vel, majd Sharp less, vé gül pe dig 
Go ró is ki pró bál ja, mie lôtt ki vin né. Azál tal, hogy 
az áriá nak ép pen an nál a ré szé nél ve szik ma gukhoz 
a dro got, ami kor ame ri kai iden ti tá su kat de fi ni álják, 
az ame ri kai kul tú ra fel sôbb ren dû sé gét hir de tik, ép -
pen a nyu ga ti kul tú rát tün te tik fel ké tes szí nezetben. 
A ká bí tó szer-hasz ná la tot még in kább elíté li a tár -
sa da lom, mint az al ko hol fo gyasz tást, sok kal ká ro -
sabb ha tás sal van a szer ve zet re (nem vé let le nül ille -
gá lis), és ha ez len ne a nyu ga ti kul tú ra leg fon tosabb 
vív má nya, ez igen csak meg kér dô je le zi Ame ri ka ün -
ne pelt fel sôbb ren dû sé gét. A drog hasz ná la ta kö vet -
kez té ben Pin ker ton But terfly irán ti „sze rel me” sem 
va lós ér ze lem ként, ha nem hal lu ci ná ció ként tûn het 
fel. Az ope rá ban már az el sô pil la nat tól fog va nyil -
ván va ló, hogy szán dé kai nem ko mo lyak, fel me rül 
a sze re lem kér dé se is, mely rôl ma ga sem tud ja el -
dön te ni, hogy ér zel mei mé lyek-e vagy csak fel lán -
go lás. (I. fel vo nás, „Qu a le sma nia vi pren de!”) 
A ren de zés egyér tel mûen el dön ti a kér dést, ér tel -
me zé se sze rint Pin ker tont el sô sor ban sze xuá lis vá -
gyai ve zér lik, amit obsz cén moz du la tai is jel ké pez -
nek. Ha érez is va la mit Cso- cso- szán iránt, az sem -
mi kép pen sem mély és ko moly ér ze lem, ha nem 
csak a drog mel lék ha tá sá nak tud ha tó be. A ká bí -
tó szer ha tá sa alatt lé vô férj és az es kü vôi szer tar tást 
ve ze tô it tas csá szá ri biz tos a há zas ság hi te lét kér -
dô je le zik meg, a lát szat há zas ság el mé le tét tá maszt -
ják alá. Bár a pénz az ope rá ban el sô sor ban szin tén 
a nyu ga ti im pe ria lis ta vi lág szim bó lu ma ként je le -

78 Scho nungs lo ser Re a lis mus. Yo na Kim, Ru dolf Piehl ma y er, Ka ta ri na Wei ßen born, Da vid Hoh mann und Ralf Waldschmidt 
im Gesp räch über Ma da ma But terfly, Das Pro gramm heft des The a ters Augs burg, 2008. 15. (Kí mé let len rea liz mus. Yo na 
Kim, Ru dolf Piehl ma y er, Ka tha ri na Wei ßen born, Da vid Hoh mann és Ralf Waldsch midt be szél ge té se a Pil lan gó kisasszonyról, 
A The a ter Augs burg mû sor fü ze te, 2008.) 

79 Eh hez kap cso ló dóan ér de mes meg je gyez ni, hogy a Pil lan gó kis asszony el sô vál to za ta tar tal ma zott egy egész je le ne tet, mely -
ben egy gyer mek el lop ja Ja ku si de, Cso- cso- szán iszá kos nagy báty já nak whis kys üve gét, ez azon ban szin tén ki lett húzva. 
Lásd Mos co Car ner, i. m. 682–683. Az ope ra el sô vál to za tá ban a whis ky te hát a ja pá nok kö ré ben már szin tén el ter jedt 
él ve ze ti cikk, en nek a je le net nek a tör lé sé vel vi szont az ame ri kai kul tú ra, a Pin ker ton ál tal kép vi selt nyu ga ti he do nis ta 
élet stí lus jel ké pe ma rad, éle sen el vá laszt va egy más tól a két kul tú rát. A ren de zés azon ban azál tal, hogy „visszaad ja a japánok 
ke zé be az üve get”, feleme li ezt a ha tár vo na lat, és egy olyan me zôt te remt, ahol az ame ri kai ha tás már erô seb ben je lentke -
zik a Ke let vi lá gá ban is.
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nik meg (ez alól Go ró ki vé tel, akit mind Pin kerton -
hoz, mind Ja ma do ri hoz ér dek kap cso lat fûz), a „min -
dent meg le het ven ni”, „min den meg fi ze the tô”, 
„minden nek meg van az ára”, „pénz zel min den meg -
old ha tó” élet szem lé let azon ban nem csak Pin ker -
ton né ze te, ha nem a ja pá nok nál éppúgy el ter jedt 
fel fo gás (a má so dik fel vo nás ban Ja ma do ri ha tal mas 
pénz kö te get nyújt át Go ró nak, But terflyért cse rébe). 
A két kul tú ra ta lál ko zá sát jel ké pe zi a man ga- fü zet 
is, mely ugyan a ja pán kul tú ra egyik ter mé ke, de az 
ame ri kai eb bôl a „ka ta ló gus ból” vá laszt ja ki jö ven -
dô be li jét. Az ero ti kus kép re gényt Pin ker ton Goró -
tól kap ja, áriá ja má so dik fe lé ben la poz gat ja, és egy 
ki té pett ol da lon lé vô ala kot fest le, ami kor But terfly 
szép sé gé rôl és von zó lé nyé rôl be szél. A por nó fü zet 
az al ko hol hoz és a ká bí tó szer hez ha sonlóan szintén 
az él ve ze tek szfé rá já hoz tar to zik, melyet az ope rában 
ugyan el sô sor ban Pin ker ton kép vi sel, de a kellékek 
sze rint ez az élet stí lus már a ja pán kul tú ra terü letén 
is je lent ke zik. A mo dern nyu ga ti világ to váb bi jel -
ké pe ként, ta lál má nya ként je le nik meg a fény ké pe -
zô gép is, me lyet mind Pin ker ton, mind a ro ko nok 
hasz nál nak. Mint a tu risták nél kü löz he tet len kel -
lé ke, azt jel ké pe zi, hogy mind a ja pá nok, mind az 
ame ri kaiak ide gen je len ség ként, lát vá nyos ság ként 
je len nek meg egy más sze mé ben. A nyu gati kul tú -
ra te hát már Ja pán ban is hó dít, kel lé kei (a whisky, 
a fény ké pe zô gép) a tá vol-ke le ti vi lág min den na pos 
hasz ná la ti tár gyai, él ve ze ti cikkei, a he do nis ta élet -
fi lo zófiája és im pe ria liz mu sa (az alko ho liz mus és 
a pénz ál tal) szin tén be fo ga dás ra ta lálnak. 

Az ame ri kai kul tú ra erô tel jes ha tá sát és je len lé -
tét jel ké pe zik a jel me zek is: az öl tö nyös fér fiak, az 
es té lyi ru hát vi se lô ba rát nôk, az is ko lai egyen ru hát 
hor dó lá nyok, va la mint a pun kok. Míg a lib ret tó 
in kább egy erô sen össze tar tó, a tra dí ció kat és a val -
lást min de nek fö lé he lye zô, a nyu ga ti kul tú rá tól el -
ha tá ro ló dó kö zös sé get mu tat be, ad dig a ren de zés 
egy olyan me zôt hoz lét re, ahol ugyan je len vannak 
a ré gi Ja pán kép vi se lôi is, de ahol a nyu ga ti kul túra 
már egy re in kább el ter jed. Ezál tal a ja pán vi lá gon 
be lül is ke let ke zik egy sza ka dék: szem be ke rül egy -
más sal a ki mo nót vi se lô anya, Szu zu ki, Ja ku si de és 
Bon zo kép vi sel te tra di cio ná lis és a fiata labb ge ne -
rá ció kép vi sel te nyu ga ti be fo lyás alatt ál ló Ja pán. 

A kul tu rá lis iden ti tás vál sá ga az ame ri kai be ha tá -
sok kö vet kez té ben a ren de zés ér tel me zé se sze rint 
nem egye dül ál ló prob lé ma: ezt jel ké pe zik pél dául 
a ba rát nôk, akik Cso- cso- szán hoz ha son lóan ki mo -
nó ban je len nek meg, de a ki mo nó alatt nyu ga ti stí -
lu sú, ki hí vó es té lyi ru hát vi sel nek, egyi kük jel meze 
pe dig az ame ri ka ni zá ló dás jel ké pe ként az ame ri kai 
zász ló szí nei ben tün dök lik. 

A gesz tus nyelv szin tén ar ról ta nús ko dik, hogy 
kép lé ke nyek a ha tá rok a ke le ti és a nyu ga ti kul túra 
kö zött. Cso- cso- szán és ba rát nôi me rev tar tást vesz -
nek fel, ap ró lép tek kel kö ze led nek a hát só szín pad -
ról Pin ker ton fe lé. Azon ban miu tán le ve szik a ki -
mo nót, ki hí vó ru há ban tán col nak a fér fi elôtt. A ki -
mo nó val együtt le ve tik be sza bá lyo zott, ap ró és me -
rev moz du la tok ból ál ló moz gás kul tú rá ju kat is, 
legin kább nyu ga ti pros ti tuál tak ra em lé kez tet ve kí -
nál ják fel ma gu kat Pin ker ton nak. Egyi kük egyetlen 
ha tá ro zott moz du lat tal ké ri tô le a pénzt eset le ges 
szol gál ta tá saiért, má si kuk erô tel je sen ma gá hoz 
ránt ja a fér fit. A ro ko nok meg je le né sé vel azon ban 
új ra vissza tér nek sa ját vi sel ke dé si nor máik hoz, 
mind  annyian ja pán mód ra ha jol nak meg és üd vöz -
lik egy mást. A pénz azon ban fe léb resz ti ben nük 
mo hó sá gu kat,80 a nyu ga ti im pe ria liz mus ha tá sa 
már Ja pán ban is érez he tô. Szin te ül dö zik Pin ker -
tont ki nyúj tott ke zük kel, majd mo hón sze de ge tik 
fel a pénzt a föld rôl, ami kor a fér fi a ma gas ba ha jít 
egy na gyobb kö teg ame ri kai dol lárt. A ro ko nok és 
ba rát nôk vi sel ke dé se egy részt egy újabb okot szol -
gál tat, mely ki vált ja Pin ker ton meg ve té sét, más részt 
a je le net az ame ri kai vi lág ha tal mát is jel ké pe zi a 
Tá vol-Ke let fe lett, hi szen Pin ker ton nál a pénz, nála 
a ha ta lom is. A ro ko nok és ba rát nôk az es kü vôi szer -
tar tást egye nes tar tás sal, le haj tott fej jel áll ják vé gig, 
mi vel a rí tu sok a ja pán kul tú rá ban alap ve tô sze re -
pet töl te nek be, így ez zel a tar tás sal a szer tar tás iránt 
fe je zik ki tisz te le tü ket, nem pe dig az if jú pár házas -
sá ga iránt. Az, hogy mennyi re nem né zik jó szem -
mel Cso- cso- szán dön té sét, ki fe je zô dik ab ban, hogy 
Ja ku si de két szer is rá lép utá na a lány hosszú fáty -
lá ra el len szen vé nek ki fe je zé se képp, bosszús pil lan -
tást vál ta nak, de a nagy bá csi nem tud már sem mit 
sem megaka dá lyoz ni. Az, hogy mennyi re nem ve -
szik ko mo lyan ezt az es kü vôt, mennyi re ne vet sé -

80 A ro ko nok mo hó sá ga az ope ra el sô vál to za tá ban a mér ték te len étel- és ital fo gyasz tás ban nyil vá nul meg, mely ért he tôen 
vált ja ki Pin ker ton le ki csiny lô reak ció ját, ez a je le net vi szont szin tén ki lett húz va. Lásd Mos co Car ner, i. m. 671–672. 
Ugyan a lib ret tó ma is mert vál to za ta is tar tal maz uta lást pél dául a bor ra: „Vi no ce n’è?” (I. fel vo nás, „L’Im pe ri al Commissario”), 
a ren de zés azon ban a pénzt he lye zi az éte lek és ita lok he lyé be, hogy áb rá zol ja a ro ko nok és ba rát nôk mo hó sá gát, akik 
va ló ság gal rá ve tik ma gu kat az anya gi ja vak ra.
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ges nek tart ják, ki fe je zô dik ab ban, hogy a ro ko nok 
kö zül ket ten úgy ug rál nak át Cso- cso- szán hosszú 
fáty lán, mint a gye re kek, a né hány ro kon és ba rát -
nô ne ve té sé vel kí sér ve. Bon zo meg je le né se azonban 
tisz te le tet pa ran csol: a budd his ta pap te kin télyt pa -
ran cso ló sze mé lye elôtt térd re, arc cal a föld re bo -
rul nak. A gesz tus nyelv te hát szin tén azt ér zé kel teti, 
hogy a ke le ti és a nyu ga ti kul tú ra nem vá laszt ha tó 
el egy más tól éle sen: egy olyan me zô jött lét re, ahol 
a ket tô már ke ve re dik egy más sal, de ahol még érez -
he tô a Ke let és a Nyu gat kö zöt ti el len tét is. 

A ren de zés azon ban két fé le mó don mégis csak 
beoszt ja a sze rep lô ket az ame ri kai il let ve a ja pán 
vi lág hoz. A ja pán és az ame ri kai vi lág el vá lasz tá sát, 
a két egy más szá má ra ide gen kul tú ra szem beál lí tá -
sát erô sí ti egy részt a sze rep lôk fel lép te té se (aszerint, 
hogy hon nan, me lyik ol dal ról lép nek szín pad ra). 
Az ame ri kaiak, azaz Pin ker ton, Sharp less és Ka te 
mind jobb ról ér kez nek, és jobb ra tá voz nak, az 
elôadás ele jén Pin ker ton és Sharp less a né zô tér rôl, 
a har ma dik fel vo nás ban Ka te a szín pad jobb má -
so dik ki já ra ta fe lôl. A ja pá nok, azaz But terfly ba -
rát nôi, ro ko nai és Ja ma do ri a hát só és az al só szín -
pad ról ér kez nek, Szu zu ki és a gyer mek pe dig bal -
ról. Mind annyian er re is tá voz nak, ami kor el hagy -
ják a szín pa dot: sem az ame ri kaiak nem lé pik át 
vég leg a ja pán vi lág kü szö bét, sem for dít va. Ez alól 
az egyik ki vé tel Sharp less, aki az es kü vô után bal 
hát ra tá vo zik, elô re utal ván ar ra, hogy a má so dik 
és a har ma dik fel vo nás ban kap cso lat tar tó, köz ve -
tí tô sze re pet tölt be But terfly és Pin ker ton kö zött. 
A má sik ki vé tel Go ró, aki szin tén kap cso la tot tart 
a két kul tú ra kép vi se lôi kö zött. Az el sô fel vo nás -
ban bal ról ér ke zik, és ugyaner re tá vo zik: a ja pán 
vi lág ból lép ki, hogy egy ame ri kai ten ge rész nek 
elad jon egy há zat, egy gé sá val együtt. A má so dik 
fel vo nás ban vi szont már jobb ról lép szín pad ra: 
ekkor már egy ma gát ame ri kai nak val ló nôt ad el 
egy ja pán her ceg nek, Ja ma do ri nak. A har ma dik ki -
vé tel pe dig a gyer mek. Szu zu ki val együtt min dig 
bal ról ér ke zik, ám az utol só fel vo nás ban, a bú csú -
je le net után bô rönd del, ame ri kai zász ló val és az 
aján dék ha jó val dia go ná lis irány ban jobb ra hát ra 
hagy ja el a szín pa dot, ez zel együtt édes any ja világát, 
mely szá má ra a pusz tu lást je len te né. Ka te tárt ka -
rok kal vár ja, hogy ma gá val vi gye, hogy any ja he -
lyett any ja le gyen, és biz to sít sa a jö vô jét. 

A ja pá no kat és az ame ri kaia kat to váb bá alap ve -
tôen meg kü lön böz te ti egy más tól (at tól füg get le nül, 
hogy ki mi lyen kosz tü möt vi sel) a láb be li hasz ná -
la ta il let ve mel lô zé se: a ja pá nok me zít láb lép nek 

szín pad ra, az ame ri kaiak pe dig ci pôt hor da nak. Ez 
alól az egyik ki vé tel a két is ko lás lány, akik nek az 
egyen ru há já hoz ci pô is tar to zik: az ô ese tük ben a 
nyu ga ti kul tú ra már a ne vel te té sü ket is meg ha tá -
roz za, en nél fog va erô seb ben kö tôd nek az ame rikai, 
mint a ja pán vi lág hoz. A má sik ér de kes pél da But -
terfly, aki az elôadás vé géig ugyan ja pán gyö ke rei -
nek ki fe je zé se képp me zít láb ját szik, de az es kü vô 
alatt a Pin ker ton tól ka pott ci pôt mind vé gig ma ga 
mel lett tart ja. Az elôadás vé gén ve szi csak fel né -
hány pil la nat ra, ami kor azt hi szi, hogy fér je vissza -
tért hoz zá, ám ami kor Ka te- tel ta lál ja szem ben ma -
gát, rög tön ki is bú jik be lô le. A ci pô vi se le te te hát 
szin tén kul tu rá lis kü lönb ség ként je lent ke zik az 
elôadás jel rend sze ré ben, ami a fiata labb ge ne rá ció 
szá má ra, aki az ame ri kai kul tú ra ha tá sa alatt nô fel, 
ter mé sze tes, vi szont But terflynak ne héz sé get okoz 
ben ne a já rás, ügyet le nül bú jik be le, vi se lé se furcsa, 
szo kat lan szá má ra. 

A ren de zés ben alap ve tô prob lé ma ként je le nik 
meg te hát a kul tú rák ke ve re dé se: még a ré gi ja pán 
vi lág kép vi se lô je ként meg je le nô Szu zu ki nál is je -
lent kez nek a nyu ga ti kul tú ra ha tá sai (az el sô fel vo -
nás ban, ami kor be mu tat ják Pin ker ton nak, nap -
szem üve get vesz fel, egy sta tisz ta bun dát ad rá, Pin -
ker ton whis ky jét is meg húz za, a má so dik fel vo nás -
ban pe dig ame ri kai ci ga ret tá ra gyújt rá). Az ope ra 
szö veg köny vé hez ké pest az elôadás ban sok kal erô -
seb ben érez he tô a ja pá nok ese té ben az ide gen meg -
je le né se ál tal ki vál tott am bi va lens reak ció: a nyugati 
kul tú ra bi zo nyos ele meit been ge dik, el sa já tít ják, 
hasz no sít ják, eb ben je lent ke zik az ide gen irán ti cso -
dá la tuk; ez zel egy idô ben azon ban el is ha tá ro lód -
nak tô le, kol lek tív iden ti tá su kat fenn tart ják szo ká -
saik, rí tu saik ál tal, de azt, aki el hagy ja a kö zös séget, 
meg ve tik, ki kö zö sí tik. 

Pin ker ton szá má ra az ide gen egy olyan fe lü let -
ként je le nik meg, ahol kiél he ti ösz tö neit (me lyet 
sa ját tár sa dal ma kor lá tai kö zött va ló szí nû leg el kel -
le ne foj ta nia). But terfly lé nye cso dá la tot vált ki be -
lô le, a ja pán kul tú ra ele mei vi szont ne ve tést, le ki -
csiny lést és meg ve tést (pél dául ami kor But terfly be -
mu tat ja ne ki a ma gá val ho zott tár gya kat, az ot to ké 
ne ve tést vált ki be lô le). A ha tal mi vi szo nyo kat te -
kint ve a nyu ga ti vi lág a ja pán fe lett áll. Pin ker ton 
alak ja az im pe ria liz mus jel ké pe ként je le nik meg, 
aki nek egyet len esz kö ze a pénz, ami vel azt hi szi, 
min dent és min den kit meg le het vá sá rol ni (ez 
Goró, a ro ko nok és ba rát nôk ese té ben mû kö dik is; 
azon ban az ope ra el sô ver zió já hoz ha son lóan a har -
ma dik fel vo nás ban, ami kor pénzt nyújt át Sharp -
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less nek, hogy jár jon el ér de ké ben But terfly-nál a 
gyer mek ügyé ben, a kon zul kiüti ke zé bôl a dol lár -
köte get). Bir tok lá si vá gya, tö rek vé se, hogy meg sze -
rezze, amit akar, legin kább a gé sá val va ló vi szo nyá -
ban, vi zuá li san a sze rel mi duett ben raj zo ló dik ki. 
Ket te jük kap cso la tát a megalá zás és megalá zott ság, 
az alá ve tés és alá ve tett ség jel lem zi. A ket te jük kö -
zötti ha tal mi vi szo nyo kat jel ké pe zi, hogy az es kü -
vôi szer tar tás alatt Pin ker ton vé gig áll, But terfly vi -
szont tér del, vi zuá li san szem lél tet ve a nyu ga ti nak 
a ke le ti fe let ti, a férfinek a nô fe let ti ha tal mát, fö lé -
nyét, „fel sôbb ren dû sé gét”. Ap róbb gesz tu sok utal -
nak erre But terfly ré szé rôl, ami kor az el sô fel vo nás -
ban a fér fi val va ló ta lál ko zá sa kor meg ha jol elôt te, 
a nász éj sza ka kez de tén pe dig ke zet is akar csó kol -
ni ne ki – mindez azon ban az ame ri kai szá má ra ért -
he tet len és ne vet sé ges. Ezek ben az ap róbb meg -
nyil vá nu lá sok ban egy részt ér zô dik a ket te jük kö -
zöt ti kul tu rá lis kü lönb ség, más részt már az el sô pil -
la nat tól kezd ve vi lá gos sá vá lik, hogy ket te jük 
kap cso la ta nem több egy ap ró fél reér té sen ala pu ló 
lát szat há zas ság nál, me lyet az egyik fél mély sé ge sen 
ko mo lyan vesz, így az szá má ra a ké sôb biek ben tra -
gi kus kö vet kez mé nyek kel jár. A Pin ker ton és But -
terfly kö zöt ti vi szonyt az el sô fel vo nás ta lán leg fe -
stô ieb ben ki dolgo zott je le ne te, a sze rel mi duett, a 
nász éj sza ka szem lél te ti leg tel je seb ben. But terfly fi -
gu rá ján ke resz tül meg mu tat ja mind azt, amit egy 
nô az el sô fér fi val töl tött éj sza ka elôtt érez het: a fé -
le lem és a vágy kö zöt ti kont rasz tot, a hosszas ví vó -
dást, a két sé get a férfi irán ti bi zal má ban. Pin ker ton 
alakja ez zel szem ben meg le he tô sen egy ol da lú: egye -
dül sze xuá lis ösz tö nei nek kielé gí té se mo ti vál ja. 
Tud ja, hogy elôbb-utóbb meg kap ja a lányt, min -
den csak idô kér dé se. A ze ne dra ma tur giá já nak 
meg fe le lôen a két szereplô kö zött so káig nin csen 
össz hang: míg Pin ker ton rög tön a lé nyeg re sze ret -
ne tér ni, ad dig But terfly hosszan vo na ko dik. Ami -
kor a fér fi mellé fek szik az ágy ra, és kö ze lebb ha jol, 
majd meg pró bál ja megérin te ni, ô el ha jol. Utá na 
But terfly a pad lón tér del, és át ka rol ja a fér fit, an -
nak lá bai hoz borul, majd fel ve szi a pillan gó tar tást, 
de utá na is mét meg hát rál. Pin ker ton azon ban las -
san át ve szi az irá nyí tást, do mi náns fél lé vá lik, But -
terfly pe dig nem csak hagy ja ma gát ve zet ni, ha nem 
tel je sen megad ja ma gát, és megaláz ko dik. A je le -
net szé pen las san fejlô dik ki, But terfly szem szö gé -
bôl, aho gyan egy re köze lebb ke rül a fér fi hoz. Elô -
ször Pin ker ton há ta mögé ül, a fér fi mell ka sát si -
mo gat ja. Majd egy más sal szem ben ül nek, szét tárt 
lá bak kal, Pin ker ton a lábai kö zé hajt ja But terfly 

fejét, a nô tel jes megalá zá sának és alá ve té sé nek jel -
ké pe ként. A ren de zô azon ban ke rül min den fé le na -
tu ra liz must, a kü lön fé le po zi tú rák, beál lí tá sok fest -
mé nyek re em lé kez tet nek. A je le net vé gén le hull 
a szín pad jobb és bal ol dalát ta ka ró fe hér füg göny, 
But terfly Pin ker ton lá bait át ka rol va las san térd re 
eresz ke dik, Pin ker ton le száll az ágy ról, elô ve szi za -
kó já ból a szô ke pa ró kát, és ráad ja But terflyra an -
nak jel ké pe ként, hogy nem tud más ként te kin te ni 
a lány ra, mint sa ját kul tú rá já nak szem szö gé bôl. 

Pin ker ton he do niz mu sát, mely nek „kiélé sé re” 
a tá vo li ja pán mi liô re mek szín te ret biz to sít, a nyitó -
je le net is szem lél te ti, mely a tra gi kus kö vet kez mé -
nye ket is fel vil lant ja. A gyé ren meg vi lá gí tott szín -
pa don egy asz tal lát ha tó (mely a ké sôb biek ben ágy -
ként funk cio nál) te le étel ma ra dék kal, üres po ha -
rak kal, fé lig te li, il let ve a föl dön fek vô üres whis kys 
üve gek kel. Az asz tal kö rül négy fe ke te pár na, balol -
dalt pe dig egy ki ra kat ba ba ül pi ros ki mo nó ban, 
hát tal a né zô kö zön ség nek. A je lek sze rint egy ki -
sebb tár sa sá gi össze jö ve tel után va gyunk, ami kor 
a ven dé gek a haj nal ba nyú ló szó ra ko zás után (félig) 
it tas ál la pot ban már ha za men tek. A ze ne el kez dô -
dik, né hány tak tus után fe hér be öl tö zött sta tisz ták 
jön nek, hogy el ta ka rít sák a ro mo kat. El vi szik a pár -
ná kat, össze sze dik a po ha ra kat, üve ge ket, vé gül ki -
te rí tik a pi ros ki mo nót az asz tal ra, szét sze dik a ki -
ra kat ba bát, a da ra bo kat pe dig a pi ros ki mo nó ban 
vi szik ki. Ez a né hány per ces je le net elô re ve tí ti mind -
 azt, ami az el kö vet ke zen dô két órá ban vég be megy 
a szín pa don: Pin ker ton, aki mindeköz ben a né zô -
tér rôl, a ze ne ka ri árok fö lé ha jol va fi gye li az esemé -
nye ket, egy kis üdü lés és könnyed szó ra kozás után 
tá vo zik, But terfly pe dig ott ma rad az étel- és italma -
rad vá nyok kö zött (a mo tí vum a má so dik fel vo nás -
ban vissza tér, ami kor az ame ri kai stí lus ban be ren -
de zett szo bá ban alig le het egy-egy lé pést tenni 
a pad lót bo rí tó McDo nald’s és Co ca-Co la-ter mékek 
sze me té tôl), az ope ra vé gé re tel je sen össze tör ten, 
lel ki leg meg sem mi sül ten, aki szá má ra nem ma rad 
más hát ra, mint hogy a töb bi itt ha gyott hul la dék -
kal együtt az ô föl di ma rad vá nyait is el ta karítsák. 

 
Az iden ti tás vál ság prob lé má ja But terfly ese té -

ben 
 

 A ren de zés ér tel me zé se sze rint te hát Pin ker ton, 
il let ve But terfly Pin ker ton irán ti vég te len, el -
va kult sze rel me az oka és mo ti vá ló ru gó ja But -

terfly tö rek vé sé nek az ide gen kul tú ra el sa já tí tá sá ra 
(amel lett, hogy az ide gen ész le lé si min tá ja ként az 
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eg zo tiz mus je lent ke zik ná la), mely köz ben iden ti -
tás vál ság ba ta szít ja és bör tön be zár ja. 

A lel ki bör tönt je le ní ti meg legin kább Da vid 
Hoh mann dísz le te, mely ke rü li a his to riz must, nem 
zsú fol ja te le a szín pa dot a ja pán mi liôt il luszt rá ló 
ele mek kel. Nem konk re ti zál ja a cse lek mény hely -
szí nét, az elôadás nagy ré sze szin te üres tér ben ját -
szó dik (ki vé ve a má so dik fel vo nást), az itt meg je -
le nô kel lé kek, dísz let ele mek vi szont an nál na gyobb 
je len tô sé get kap nak. Nem egy sze rûen il luszt ra tív 
funk ció val bír nak, nem pusz tán a co u leur lo cal 
meg te rem té sét cé loz zák. Az abszt rakt nak mondható 
tér egy má sik sík ra, a lé lek szín te ré re te re li a tör té -
ne tet, mely te ret en ged a Puc ci ni ze né je ál tal hordo -
zott ér zel mek, szen ve dé lyek, szen ve dé sek el sza ba -
du lá sá nak; az egyes ele mek pe dig fel ve tik a kulturá -
lis iden ti tás és ide gen ség, a két kul tú ra kö zöt ti ség 
prob lé má ját: „A szín pa di tér szer ke ze te elég egyér -
tel mû. Je lek kel dol go zik, me lyek meg ta pasz tal ha -
tó vá te szik az ázsiai és az eu ró pai vi lá got. A szín -
pad megen ge di, hogy Pin ker ton az ide gen irán ti lel -
ke se dés nek, ta lán sa ját kép ze le te ál tal ki vál tott lel -
ke se dé sé nek rab já vá vál jon. A vé gén a szín pa di tér 
bör tön né vá lik, egy hellyé, me lyet Cso- cso- szán 
töb bé nem tud el hagy ni. Mint aho gyan a jel me zek -
nél, úgy itt is van nak ja pán ele mek, mint pél dául 
az írás je lek, me lyek je len va ló vá te szik Ja pánt anél -
kül, hogy rea lisz ti ku san le má sol nák.”81 

A dísz let egy igen egy sze rû, fa lé cek bôl felépí tett 
do boz, egy bör tön, jobb és balol dalt két-két ki já -
rat tal, va la mint egy-egy fel fe lé bil lent he tô aj tó val. 
Mi ni má lis ele me ket al kal maz csak egy-egy hely szín 
jel zé sé re. A fû fa lak a ja pán la kás to lo gat ha tó fa laira 
utal nak, me lyek kel tet szés sze rint le het vál toz tat ni 
a te re ket: az elôadás ban a kint és bent kö zöt ti határ -
vo na lat jel zik. Az el sô fel vo nás ban a szín pad elején 
kétol dalt meg je le nô fû fa lak sza bad té ri je le net re 
utal nak, a sze rel mi duett alatt ugyanez a két fû fal 
kétol dalt há tul je le nik meg, ar ra utal va, hogy egy 
bel sô hely szín re lép tünk át (a má so dik fel vo nás so -
rán, mely a la kás bel se jé ben ját szó dik, ugyaneb ben 
a po zí ció ban ma rad nak). Az el sô fel vo nás alatt 
a szín pad két ol da lát fe hér, át tet szô anyag ból készí -
tett füg gö nyök ta kar ják, me lyek Pin ker ton és But -
terfly sze rel mi duett je vé gén hir te len a föld re zuhan -
nak. Pin ker ton meg kap ta, amit akart, szá má ra vége 

a lát szat há zas ság nak, nem ját szik to vább. But terfly 
vi szont ma gá ra ma rad, rö vid ideig tar tó bol dog sá -
gá nak hely szí ne a to váb biak ban bör tön né vá lik szá -
má ra, ahon nan töb bé nem sza ba dul hat. 

A má so dik fel vo nás egy ame ri kai stí lus ban be -
ren de zett szo bá ban ját szó dik. A tér az ame ri kai kul -
tú rá ra rá ját szó ele mek kel va ló te le zsú fo lá sa kis sé 
erôl te tet ten hat: a hû tô szek rény, a ven ti lá tor ugyan 
a vi lág bár mely la ká sá nak ter mé sze tes hoz zá tartozói, 
ám a vi rá gok ból ki ra kott ame ri kai zász ló, a hû tôben 
tá rolt ame ri kai ci ga ret ta, a pad lót bo rí tó McDonald’s 
és Co ca-Co la-ter mé kek ma rad vá nyai, sze me te But -
terfly túl zott erô fe szí té sét jel ké pe zi, hogy ma gáé vá 
te gye az ame ri kai kul tú rát. Ágya mel lett in du lás ra 
ké szen vár a bô rönd, kosz tüm ka bátja és Pin ker ton -
tól ka pott ci pô je. Kis la ká sá ban azon ban sa ját vi lá -
gá nak kel lé kei is fel lel he tôk, így a bon sai fa, vagy 
a ja pán er nyô. A szín pad be ren de zé se erô  tel je sen 
ér zé kel te ti But terfly tö rek vé sét, hogy fér je, ha vissza -
 tér, egy ame ri kai ott hon ba tér jen vissza, és egy ame -
ri kai fe le ség vár ja. A kel lé kek azon ban egyér tel -
mûen utal nak ar ra is, hogy But terfly egy köz tes, 
ma ga te rem tet te vi lág ban él: egy részt min den ere -
jé vel ame ri kai vá akar vál ni, de saját kul tú rá já tól, 
a ja pán tra dí ciók tól nem sza ba dul hat; más részt régi 
csa lád ja ki ta szí tot ta, „új csa lád ja” pe dig nem fo gad -
ta be (hi szen nem is nyílt rá al kalma), így hely ze te 
a ki ta szí tot ta ké val egyen lô. Mindezt azon ban nem 
akar ja meg lát ni, bár ki bár mit mond hat, sze rel me, 
a szik rá nyi re mény ar ra, hogy Pinker ton vissza tér, 
tel je sen el va kít ja, ami tôl cse lek vés kép te len né válik, 
és ami bör tön be zár ja. Éle té nek egyet len pil la na tát 
kon zer vál ja, mely re a hû tô ben tá rolt fá tyol a leg ki -
fe je zôbb szim bó lum: egy el múlt bol dog pil la na tot 
ôriz éve ken át, ar ra vár va, hogy Pin ker ton vissza -
té ré se után in nen foly tat has sa to vább kö zös éle tü -
ket. Mint ha meg fa gyott vol na az idô, ami egy idô 
után bör tö né vé vá lik. In nen eredô vég te len ma gá -
nyos sá ga és lel ki bör tö ne azon ban csak a har ma -
dik fel vo nás ban vá lik szá má ra is nyil ván va ló vá. 

A má so dik és har ma dik fel vo nás kö zöt ti álom -
je le net után a sta tisz ták szin te min dent el visz nek 
a szín pad ról, egye dül azok a kel lé kek ma rad nak, 
me lyek But terflyt köz vet le nül Pin ker ton hoz kö tik. 
A be ren de zés hiá nya ál tal a fa lé cek rôl már nem te -
re li el sem mi a fi gyel met, But terfly szá má ra is látha -

81 Scho nungs lo ser Re a lis mus. Yo na Kim, Ru dolf Piehl ma y er, Ka ta ri na Wei ßen born, Da vid Hoh mann und Ralf Waldschmidt 
im Gesp räch über Ma da ma But terfly, Das Pro gramm heft des The a ters Augs burg, 2008. 16. (Kí mé let len rea liz mus. Yo na 
Kim, Ru dolf Piehl ma y er, Ka tha ri na Wei ßen born, Da vid Hoh mann és Ralf Waldsch midt be szél ge té se a Pil lan gó kisasszonyról, 
A The a ter Augs burg mû sor fü ze te, 2008.)
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tó vá vá lik bör tö ne. Rá döb ben ar ra, hogy há rom évig 
egy ál ta la mes ter sé ge sen lét re ho zott il lú zió vi lág ba 
be zár va élt. Sharp less és Ka te tá vo zá sa után las san 
elin dul a ri val da men tén, kör be te kint, né zi a rá cso -
kat, és egy szer re min den szer te fosz lik. Nem ma rad 
más szá má ra, mint ap ja ta ní tá sát meg fo gad ni: in -
kább be csü let ben meg hal ni, mint tisz tes ség nélkül 
él ni. Ami kor az ope ra vé gén, gyer me ké tôl va ló bú -
csú ja után egye dül ma rad a szín pa don, az ol dal só 
aj tók be csa pód nak, a hát só rá csok leeresz ked nek, 
a bör tön vég leg be zá rul. 

A dísz let mel lett a kosz tüm a má so dik elem, 
amely lát vá nyo san hang sú lyoz za az iden ti tás kér -
dé sét. Ka tha ri na Wei ßen born jel me zei szin tén nem 
a tör té nel mi hû ség re tö re ked nek, ha nem az ide -
gen ség és az iden ti tás prob lé má ját vi zua li zál ják: 
„Nem mu ta tunk folk lo risz ti kus vagy reá lis ér te lem -
ben vett tör té nel mi ja pán jel me ze ket. (…) Kez det -
ben egy ide gen, nem egyér tel mû vi lá got lá -
tunk, mely ér dek lô dést kelt, de ame lyet nem le het 
egyértel mûen be ka te go ri zál ni. But terfly egy vál to -
zó alak, és az adott szi tuá ció nak meg fe le lôen ve le 
vál to zik a jel mez is, mely min dig az adott ál la po -
tá ról be szél.”82 

Az el sô fel vo nás ban Cso- cso- szán ba rát nôi hez 
ha son lóan ki mo nó ban lép szín pad ra: ba rát nôi a ki -
mo nó alatt es té lyi ru hát, ô pe dig fe hér menyasszonyi 
ru hát vi sel, ar ca ja pán szo kás sze rint fe hér re masz -
kí ro zott, ha ja éj fe ke te. A má so dik fel vo nás ban 
azon ban kül se je tel je sen meg vál to zik: egy szô ke 
pa ró kás, ró zsa szín kosz tü möt (alat ta fe ke te al só ru -
hát) vi se lô, Ma rilyn Mon roe szép ség ideál ját kö vetô 
ame ri kai kül se jû nôt lá tunk ma gunk elôtt. Az ame -
ri ka ni zá ló dás el sô lé pé se ként kül se jét vál toz tat ta 
meg, ám fe hér re fes tett ar ca, il let ve az, hogy az elô -
adás vé géig me zít láb ját szik, ja pán gyö ke rei re utal. 
Kü lö nö sen ér de kes pont ja az elôadás nak, ami kor 
a har ma dik fel vo nás ban Ka te ugyanolyan kosz tüm -
ben és pa ró ká ban je le nik meg, mint But terfly. Kül -
se jük ben az egyet len kü lönb ség a ci pô vi se le te: 
amíg Ka te tel jes biz ton ság gal, ter mé sze te sen vi se li 
a ci pôt, ad dig But terfly ügyet le nül bú jik be le, alig 
tud ja fel ven ni, majd nem elesik ben ne. A ci pô a kul -
tu rá lis kü lönb sé gek je le ként je lent ke zik: ez But -

terfly utol só erô fe szí té se, hogy be lép jen Ka te és Pin -
ker ton vi lá gá ba, ám egy ben a legegyér tel mûbb jel -
zés ar ra is, hogy Ka te vi lá ga ide gen ma rad szá mára, 
és so sem fog ott ho no san mo zog ni ben ne. Ami kor 
ki bú jik a ci pô bôl, vég leg rá döb ben ar ra, hogy min -
den nek vé ge, Pin ker ton egy iga zi ame ri kai nôt vett 
el, rá pe dig már nincs szük sé ge. Sharp less és Ka te 
tá vo zá sa után vélt ame ri kai iden ti tá sa el ve té sé nek 
je le ként le dob ja ma gá ról pa ró ká ját, le ve szi a kosz -
tü möt, csak a fe ke te al só ru ha ma rad raj ta. Az opera 
vé gén két, szin tén a ha lál és vég zet szí né ben meg -
je le nô, fe ke te kosz tü möt vi se lô sta tisz ta egy vö rös 
ki mo nót ad rá, mely sa ját ha gyo má nyai hoz, a japán 
iden ti tás hoz va ló vissza té ré sét jel ké pe zi. Az egyik 
sta tisz ta ke zé be ad ja a tük röt, me lyet Cso- cso- szán 
az el sô fel vo nás ban vö rös se lyem ken dô be cso ma -
gol va a bon sai fa gyö ke rei alá rej tett. A lib ret tó uta -
sí tá sai sze rint édes ap ja tô ré vel kö vet el ön gyil kos -
sá got, a ren de zés ben azon ban a tôr funk ció ját a tü -
kör ve szi át. Ami kor elô ször kéz be ve szi a tük röt, 
el for dít ja ar cát, majd a sta tisz ták tá vo zá sa után le -
tér del, és hosszan né zi ben ne ma gát. A tü kör, mint 
a lé lek és az igaz ság, a va ló ság, az ôszin te ség szim -
bó lu ma83 ön ma gá val szem be sí ti But terflyt. Ma ga 
te rem tet te kép ze let be li vi lá gá ban ame ri kai nak hit -
te ma gát, gyer me két is ten ge rész ru há ba öl töz tet te, 
szô ke pa ró kát adott rá, hi szen csak így il lett be le a 
kép be. A bú csú je le net ben, miu tán meg sza ba dul az 
ame ri kai kül sô tôl, gyer me ké rôl is le ve szi a pa ró -
kát. Éle te utol só per cei ben le szá mol il lú ziói val, 
szem be néz ön ma gá val, rá döb ben, hogy nem le het 
más, mint ami nek szü le tett, és ja pán ként hal meg. 

But terfly ame ri kai ként de fi ni ál ja ön ma gát, ennek 
vi zuá lis meg je le ní té sé re a la ká sát a má sik kul tú ra 
stí lu sá nak je gyé ben ren de zi be, a nyu ga ti szép ség -
ideált szem elôtt tart va meg vál toz tat ja kül se jét, 
ame ri kai éte le ket és ita lo kat fo gyaszt; ám gesz tusai -
ban vissza tük rö zô dik, hogy ja pán iden ti tá sát nem 
tud ja meg ta gad ni, nem tud meg sza ba dul ni tô le, és 
mi vel nin csen szer ves kap cso la ta az ame ri kai környe -
zet tel, így is me re tei hiá nyo sak ró la. Ügyet le nül és bi -
zony ta la nul mo zog a sa ját ma ga ál tal te rem tett ide -
gen kör nye zet ben, me lyet min denáron ma gá ra akar 
kény sze rí te ni Pin ker ton irán ti sze rel mé tôl mo ti válva. 

82 Scho nungs lo ser Re a lis mus. Yo na Kim, Ru dolf Piehl ma y er, Ka ta ri na Wei ßen born, Da vid Hoh mann und Ralf Waldschmidt 
im Gesp räch über Ma da ma But terfly, Das Pro gramm heft des The a ters Augs burg, 2008. 15–16. (Kí mé let len rea liz mus. Yona 
Kim, Ru dolf Piehl ma y er, Ka tha ri na Wei ßen born, Da vid Hoh mann és Ralf Waldsch midt be szél ge té se a Pil lan gó kis asszonyról, 
A The a ter Augs burg mû sor fü ze te, 2008.) 

83 Pál Jó zsef–Új vá ri Edit, Szim bó lum tár. Jel ké pek, mo tí vu mok, té mák az egye te mes és a ma gyar kul tú rá ból, http://www.bki ado. 
hu/net re/Net_szim bo lum/szim bo lum szo tar.htm le tölt ve: 2008. jú lius 31.
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Ame ri ka ni zá ló dá si tö rek vé se a má so dik fel vo -
nás tól kezd ve vá lik iga zán szem mel lát ha tó vá: aho -
gyan azon ban mind a dísz let, mind a jel mez egy 
a két kul tú ra kö zöt ti ál la po tot mu tat be, úgy a gesz -
tus nyelv is tar tal maz za a nyu ga ti (moz gás)kul tú ra 
fel vé te lé nek vá gyát, de ugyanak kor fo lya ma to san 
el len pon toz za is egy-egy ja pán gesz tus meg je le né -
sé vel. But terfly az elôadás meg ha tá ro zott pont jain 
szin te nyu ga ti di vat la pok ból vett mo dell po zí ció kat 
vesz fel: Sharp less ér ke zé se elôtt az ágyon he ver; 
a kon zul üd vöz lé se után egé szen a szín pad ele jé re 
jön, köz ben a szok nyá ját és a ha ját igaz gat va, majd 
fel vé ve egy az alak ját elô nyö sen mu ta tó po zí ciót; 
a Ja ma do ri- je le net ben pe dig a szín pad bal ol da lán 
lé vô fal hoz tá masz ko dik. A le vél je le net ben, mi köz -
ben Sharp less Pin ker ton le ve lét ol vas sa fel, a körmét 
né ze ge ti, mint egy ti pi kus filmbé li sze rep lô. A két 
kul tú ra kö zöt ti ten gô dé sét fe je zi ki Sharp less üdvöz -
 lé se is: elô ször ja pán mód ra meg ha jol, majd amerikai 
mód ra ke zet fog a kon zul lal. Ap rócs ka lép tei, melyek 
leg több ször össz hang ban van nak a ze né vel, szin tén 
a ja pán kul tú rá ból va ló szár ma zá sát jel képe zik, a 
nyu ga ti kul tú rá ban va ló ide gen moz gá sát szim bo -
li zál ja töb bek kö zött, hogy a divat la pok ból is me rôs 
po zí ció kat meg le he tô sen bi zony ta la nul ve szi fel. 

But terfly iden ti tás vál sá gá hoz hoz zá já rul a ja pá -
nok (val lá si) kö zös sé gé bôl va ló ki ta szí tá sa is. Ami -
kor Bon zo szín re lép, a ro ko nok és ba rát nôk mind 
föld re bo rul nak, Go ró el me ne kül, Pin ker ton és But -
terfly ma rad nak egye dül áll va. A lány ez zel a gesz -
tus sal is jel zi a sa ját kul tú rá já tól va ló el tá vo lo dást, 
mi köz ben erô sen fog ja mind két ke zé ben a fér jé tôl 
ka pott, az ame ri kai vi lág jel ké pe ként meg je le nô 
cipô ket, mellyel a há zas sá gá tól kezd ve az ide gen 
vi lág hoz va ló ho va tar to zá sát de fi ni ál ja. Vá la szút elé 
ke rült, me lyet a már em lí tett Sza ru da- Hi ko, az út -
elága zá sok is te né nek megidé zé se is jel ké pez a szö -
veg szint jén. Bon zo ki mo nó já nak bel se jén ál ló japán 
felirat je len té se: „a nô en ge del mes ked jen fér jé nek, 
de so sem szol gál hat két férfinek/ki rály nak” (jel ké -
pe sen: élet elv nek). Miu tán ki nyit ja ki mo nó ját, és 
lát ha tó vá vá lik a felirat, jel ké pe sen ma gá hoz rántja 
Cso- cso- szánt, aki ki sza ba dít ja ma gát kar jai ból. Ek -
kor Bon zo az egyik, Pin ker ton a má sik ol da lán meg -
fog ja ru há já nak az al ját, és két irány ba húz zák, mint 
egy kö te let, szin te „ke reszt re fe szít ve” a lányt, aki 
moz dul ni sem tud, majd miu tán eleresz tik, a földre 
zu han. Drá mai vi zuá lis meg je le ní té se an nak, hogy 
a gé sá hoz az egyik pil la nat ban mind ket ten ra gasz -
kod nak (az egyi kük mint kö zös sé ge tag já hoz, a má -
sik sze xuá lis ösz tö nei tôl ve zé rel ve), a má sik pil la -

nat ban mind ket ten el ta szít ják (az egyi kük ki kö zö -
sí ti, mely a lány tet té nek kö vet kez mé nyé nek tud -
ha tó be, a má si kuk el dob ja, mert már nincs rá szük -
sé ge), aki így két vi lág kö zé ke rül ve ma gá ra ma rad, 
és aki nek vég ze tét is ez okoz za. 

But terflyt a ren de zés ér tel me zé se sze rint éle te 
utol só pil la na táig el kí sé ri az iden ti tás vál ság prob -
lé má ja. Tö rek vé sei si ker te le nek, nincs át jár ha tó ság 
szá má ra a má sik vi lá gá ba, benn ra gad sa ját zárt vilá -
gá ban, szá má ra nincs in nen kiút. Mi kor ezt felismeri, 
miu tán út nak in dí tot ta gyer me két, bör tö né nek ka -
pu ja vég leg be zá rul, kép te len ki lép ni be lôle. Miköz -
ben két sta tisz ta felad ja rá a vö rös ki mo nót, Pinker -
ton há rom szo ri kiál tá sa hal lat szik a né zô tér má so -
dik eme le té rôl, mely ér tel mez he tô az iden ti tás válság 
utol só jel ké pe ként, de a nyu ga ti vi lág tól való bú -
csú ként, az ide gen nel va ló le szá mo lás ként is. But -
terfly a tü kör be néz ve szem be sül va ló di, japán iden -
ti tá sá val, majd eh hez vissza tér ve vet vé get életének. 

 
Zár szó 

 

 APil lan gó kis asszony ban Puc ci ni a Ke let és Nyu -
gat konf ron tá ció ján ke resz tül érin ti az ide gen -
ség és az iden ti tás prob lé má ját. A ze ne tör ténet 

eg zo ti kus ope ra ként tart ja szá mon, az ope ra kap -
csán azon ban ket tôs ér te lem ben be szél he tünk eg -
zo tiz mus ról. Aho gyan a szín pa don áb rá zolt ide gen 
vi lág a né zô szá má ra pro jek ciós fe lü let ként funk -
cio nál hat, ugyanúgy az ope ra vi lá gán be lül But terfly 
szá má ra a nyu ga ti vi lág je le nik meg ide gen ként, me -
lyet idea li zál és is te nít, mely ben el sô sor ban az eg -
zo ti ku mot ész le li, és mely ugyanúgy ve tí tô vá szon -
ként funk cio nál szá má ra, aho vá ki ve tít he ti egy 
szebb és jobb élet re irá nyu ló vá gyait, fan tá zia ké -
peit. A szín ház a szín pad és a né zô tér el he lyez ke -
dé sé vel már ele ve szem beál lít ja a két vi lá got. A kettô 
kö zöt ti át jár ha tó sá got il let ve át jár ha tat lan sá got Yona 
Kim ren de zé se oly mó don is szim bo li zál ja, hogy 
Pin ker ton és Sharp less a né zô tér rôl lép nek szín -
pad ra: Pin ker ton az elôadás kez de téig a né zôk kö -
zött fog lal he lyet (a föld szin ten a má so dik vagy 
a har ma dik sor jobb szé lén), Sharp less pe dig a né -
zô tér jobb el sô aj ta ján ke resz tül ér ke zik, majd mind -
ket tô út ja egy sté gen át ve zet a szín pad ra. Pin ker -
ton szín pad ra lé pé se és tá vo zá sa ke re tet ad az elô -
adás nak: az ope ra vé gén, ami kor há rom szor kiáltja 
But terfly ne vét a né zô tér má so dik eme le té rôl 
(III. fel  vo nás, But terfly „Tu? tu? tu?” kez de tû áriá -
ja után), vissza tér ab ba a kör nye zet be, ahon nan ér -
ke zett. Míg szá má ra van át jár ha tó ság a két vi lág kö -
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zött, addig But terflynak ez nem ada tott meg, szá -
má ra nincs kiút zárt vi lá gá ból. 

Puc ci ni az ope ra el sô vál to za tá nak fô té má já vá a 
Ke let és Nyu gat el len té tét tet te meg. Pin ker ton és 
But terfly kap cso la tá nak si ker te len sé gét így az össze -
egyez tet he tet len kul tu rá lis kü lönb sé gek szám lá jára 
le het ír ni. Az ope ra ne gye dik vál to za tá ra azon ban 
át he lye zô dött a hang súly But terfly alak já nak mi nél 
tel je sebb pszi cho ló giai ki dol go zá sá ra. Yo na Kim ren -
de zé se a két té mát egy más függ vé nyé ben ke ze li. Az 
elôadás moz za na tai felele ve ní teni lát sza nak egyes 
ki hú zott je le ne te ket, egy-egy ap ró jel kép ál tal be -
épít ve ôket, ez zel új ból, még in ten zí veb ben fel éleszt -
ve az ide gen ség té má ját. A tra gé dia okát azon ban 
nem a két vi lág kö zöt ti át hág ha tat lan ha tá rok ban 
lát ja, ha nem ab ban a né zô pont be li kü lönb ség ben, 
ab ban a fél reér tés ben, hogy But terfly az egész lát -
szat há zas sá got ko mo lyan veszi. Pin ker ton iránti sze -
rel me is több fo ko za ton megy ke resz tül. A hátá ra 
te to vált ja pán je lek je len té se: „tel jes, tisz ta szívem -
bôl”. Ez a gyen géd odaadás azon ban a má so dik és 
har ma dik fel vo nás kö zöt ti vir rasz tás so rán meg je -
le nô sza la go kon ál ló feliratok sze rint vak, fa na tikus, 
ha lá los sze re lem mé vál to zik. Né hány pél da ezek kö -
zül a „sze rel mem örök ké él irán tad, még ha az éle -
tem be is ke rül”, „tel jes szí vem bôl ne ked adom az 
éle tem”, „nincs más út, csak ez, mely él tet”. Nem áll 
azon ban tá vol tô le a birtok ló sze re lem gon dola ta 
sem, me lyet legin kább a gyer mek hez fû zô dô vi szo -

nya fe jez ki. A „Che tua madre” cí mû ária után, mie -
lôtt Sharp less el hagy ná la ká sát, a fa ku tya kö te lé vel 
össze kö ti sa ját és gyer me ke kezét an nak jel ké pe -
ként, hogy a gyer mek hoz zá tar to zik, ál ta la pe dig 
Pin ker tont is ma gá hoz lán col hat ja. 

Yo na Kim sze rint az ope ra alap ve tôen egy sze -
rel mi tör té net: „Ez ha tá ro zot tan egy sze rel mi tör -
té net, és a sze re lem a da rab dön tô mo tor ja. Mégis 
egy szél sô sé ge sen ma gá nyos sze re lem mel van dol -
gunk, mely fél reér té se ken ala pul, vagy a sze re lem 
il lú zió já val és a sze re lem irán ti vággyal.”84 

But terfly a kul tu rá lis kü lönb sé gek meg szün te -
té se irán ti tö rek vé seit is sze rel me mo ti vál ja. Ma gya -
rá za tot kell ta lál nia ar ra, hogy miért nem tér vissza 
Pin ker ton, me lyet az el té rô kul tu rá lis hát tér ben vél 
meg ta lál ni. Úgy gon dol ja, ha eze ket meg  szün te ti, 
min den aka dály meg szû nik kö zöt tük, azo nos szin -
ten lesz a sze re tett fér fi val, aki nek már ezek után 
sem mi ki fo gá sa nem le het el le ne. A két vi lág között 
hú zó dó ha tá rok te hát nem valós okok a kap cso lat 
mû kö dés kép te len sé gé re. Az ide gen ség té má ja így 
a ren de zés ben egy részt a dísz let, a kel lé kek, a jelmez, 
a gesz tus nyelv ál tal na gyon is je len va ló, min den -
na pi él mény, más részt azon ban But terfly sze mé -
lyes tör té ne té re le ve tít ve, mi vel nem ez a problé -
mák ere dô je, il lú zió vi lá gá nak na gyon is sú lyos ele -
me ként is ér tel mez he tô. Az ide gen ség kül sô, tár sa -
dal mi prob lé má ja itt az iden ti tás ra ki fej tett hatá sa 
ál tal bel sô, lel ki, pszi cho ló giai prob lé má vá vá lik.
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