
A  XIX. szá zad el sô év ti ze dei nek ma gyar szín padi 
Shakes peare-ké pe nem len ne tel jes, ha a 
rango sabb for dí tói kí sér le tek mel lett szem elôl 

tévesz te nénk a ko ra be li szín pa di igé nyek lét re hoz -
ta har mad- ne gyed ran gú át dol go zá so kat, ame lyek 
szintén meg ha tá ro zó je len tô sé gûek vol tak a Shakes -
peare-mû sor kiala ku lá sá ban. A szín pa di cé lo kat 
szol gá ló Shakes peare-for dí tá sok tör té ne tei egy ben 
a szín pa di fi gu rák-, dra ma ti kus sé mák ala ku lásá -
nak, va la mint a kö zön ség íz lés for má ló dá sá nak a 
tör té ne tei ként is szem lél he tôk. 

A Pes ti Ma gyar Szín ház (1837) meg nyi tá sá nak 
évéig ada taink sze rint a ko lozs vá ri szín tár su lat hat 

Shakes peare-da ra bot ját szott Er dély ben. A Ham let, 
A mak ran cos hölgy, a Lear ki rály, az Othel lo, a Ro meo 
és Júlia, va la mint a Mac beth van mû so ron.1 A hat 
da rab be szé des adat, an nál is in kább, mi vel a hi va -
tá sos szí né szet kez de ti kor sza ká nak re per tó riu mát 
na gyobb részt a könnyebb faj sú lyú da ra bok al kot -
ták, egy-egy Shakes peare-da rab be mu ta tá sa minden 
bi zonnyal a szín ját szás pró ba té te lé nek szá mí tott. 

Leg gyak rab ban a Ham le tet játsszák, a Schrö der–
Ka zin czy át dol go zás sze rint.2 A Lear ki rály el sô ma -
gyar for dí tá sa va ló szí nû leg Só fal vi Jó zsef tôl szár -
ma zik. A for dí tó Fr. L. Schrö der át dol go zá sát hasz -
nál ta.3 Az Othel lót Er dély ben elô ször K. Bo ér Sán -

BAR THA KA TA LIN ÁG NES 

A Meg- sze li di tett visz szál ko dó  
vagy Má so dik Gaszner 

(Egy ko rai Shakes peare szö veg könyv és kon tex tu sa)

1 Szín ház tör té ne ti szem pont ból fon tos nak tart juk még há rom Shakes peare-drá ma cím megem lí té sét, ame lye ket azon ban nem 
so rol ha tunk Shakes peare drá mái kö zé. A Sok hû hó sem miért el sô ma gyar for dí tá sa Hen rik Beck szí nész Die Qu ä geister nyo -
mán ké szült Egy mást bosszan tók cím alatt Ben ke Jó zsef for dí tá sá ban. Az 1803-as évi jegy zék sze rint meg volt Ko lozsvá ron a 
szín ház könyv tá rá ban. Nem bi zo nyí tott hogy játsz ták 1804 elôtt Ko lozs vá ron ezt a da ra bot (Fe ren czi Zol tán: A kolozs vá ri 
szí né szet és szín ház tör té ne te. Ko lozs vár, 1897. 288.). Leg ko ráb bi, 1807. au gusz tus 12-i pes ti elôadá sá nak ada ta is me re tes 
(Ba y er Jó zsef: Shakes peare drá mái ha zánk ban. I–II. k. Bu da pest, 1909. II. 29.). Azo nos cí mû sú gó könyv az OSZK Sztt ké zi -
ra tos szö veg köny vei kö zött ta lál ha tó (Az egy mást bosszan tók. Vig Já ték 5 fel vo nás ban. 66 lap. N. Sz.11.). Ér de kes sé ge miatt 
em lít jük meg a Mé rey Sán dor tól Ton gor, vagy Ko má rom ál la pottya a VI I I. szá zad ban cí mû Fe lix Chri sti an Weis se át dol go zá -
sá nak for dí tá sát. Mé rey ezt a ma gya rí tá sát a ma ga lajst ro má ban úgy je gyez te be, hogy „Weis[s]e- Sha kes pe a re” után. Nem 
le he tet len, hogy Mé rey Weis se–Shakes peare után egy har ma dik da ra bot írt. Ma ga Weis se til ta ko zik az el len, hogy mû vét 
Shakes peare II I. Ri chárd ja után zá sá nak vagy át dol go zá sá nak te kint sék. Ezt az át dol go zást-ma gya rí tást nincs okunk a Shakes -
peare-drá mák kö zé so rol ni. Ezt a da ra bot elô ször Bu dán ad ják 1794. au gusz tus 4-én, Ko lozs vá ron 1804 elôtt (Ba y er 1909. 
I. 334; Fe ren czi 1897. 525.). A Sok hû hó sem miért és II I. Ri chárd Beck, illetve Weis se át dol go zá sok mel lett Pesten és Ko lozs -
vá ron is már 1812-ben játsszák Co ri o la nust, de ez sem Shakes peare, ha nem Col lin H. I. mû ve. Ezt a da ra bot sem so rol hat -
juk a Shakes peare-e lôadá sok so rá ba (Ba y er 1909. I. 342.). A ko ra be li Shakes peare-e lôadá sok ról Er dély ben lásd Enyedi Sán -
dor: Az er dé lyi ma gyar szín ját szás kez de tei. 1792–1821. Bu ka rest, 1972.; Ba y er Jó zsef 1909. 

2 Ka zin czy 1814-ben új ra be le fog a Ham let for dí tá sá ba. Ek kor a Schle gel- fé le for dí tás alap ján az el sô és má so dik fel vo nás néhány 
je le ne tét ül te ti át, im már jam bu sok ban. Ez a pró bál ko zás for dí tói né ze té nek vál to zá sát is jel zi (vö. Ba y er 1909. I. 149–152.). 

3 Az 1811-es kel te zé sû ké zi ra tos szö veg köny ve cím lap ján ez ol vas ha tó: Le ár. Hé ró si Szo mo rú Já ték 5 fel vo nás ban. Scha kes pe -
a re és Schil ler után for dí tot ta S[ó fal vi] J[ózsef]. Ko lozs vá ron 1811. Fe bru a ri us ban. OSZK Sztt. MM. 22315. Legutóbb Kiss 
Zsu zsán na fog lal ko zott be ha tóan Só fal vi Jó zsef (1745–1794!) Lear-for dí tá sá val. Ta nul má nyá ban bi zo nyí tó ér té kû adatokat 
so ra koz tat fel szer zô sé ge mel lett (Kiss Zsu zsán na: Ma ga tok is jól lát já tok millyen nagy szük sé gem van a’ tsen des ségre…” 
A Lear ki rály el sô ma gyar for dí tá sa In: De me ter Jú lia szerk.: A ma gyar szín ház szü le té se. Az 1997. évi eg ri kon fe ren cia 
elôadá sai. Mis kolc, 2000. 254–265.). A szak ma azon ban nem fo gad ta el min den két sé get ki zá róan a má ra ma rosszi ge ti 
szü le té sû, 1783 és 1794 kö zött a ko lozs vá ri re for má tus kol lé gium he lyet tes ta ná ra, Só fal vi eme mun ká já nak bi zo nyí té -
kait. A szö veg könyv cím lap ján az S. I. / S. J. szig nó más sze mélyt is rejt het. 
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dor for dí tá sa sze rint játsszák.4 Ro meo és Jú lia tör té -
ne tét a ma gyar ol va só és szín ház ba já ró kö zön ség 
Weis se Chri sti an Fe lix át dol go zá sá nak ma gyar for -
dí tá sá ból is mer te meg (A Ro méo és Jú lia pol gá ri szo -
mo rú-já ték öt fel- vo ná sok ban, melly né met bôl ma gyar -
ra for dít ta tott Kún Sza bó Sán dor ál tal, a ma gyar já -
ték szín lé te sí té sét cél zó or szá gos moz gal mat 
megelô zôen, 1786-ban ke rül könyv piac ra). A Mac -
beth címû tra gé diát ek ko ri ban Dö bren tei Gá bor 
pró za for dí tá sá ban ad ják elô. 

A ko rai ma gyar szín pad Shakes peare-re per tó -
riu má ból nép sze rû sé gé nek kö szönt he tôen egy víg -
játék emel ke dik ki. Amint a fenn ma radt szín la pok, 
az össze gyûj tött szí ni kri ti kák, va la mint a több tel -
jes for dí tá sa mu tat ja, rend kí vü li nép sze rû ség re tett 
szert. A mak ran cos hölgy át dol go zá sát Er dély ben és 
Ma gyaror szá gon a XIX. szá zad ele jé tôl a 30-as éve -
kig nagy si ker rel ját szot ták. Az is ked velt sé gét 
mutat ja, hogy a Nem ze ti Szín ház meg nyi tá sá nak 
évé ben Pes ten ez az el sô ját szott Shakes peare-da -
rab.5 Az aláb biak ban né hány fon tos szín ház tör té -
ne ti for rás alap ján kí vá nunk fel tá ró jel le gû meg -
jegy zé se ket fûzni a XIX. szá zad ele jén si ker rel ját -
szott víg já ték egyik át dol go zá sá hoz, Jo hann Frid -
rich Schink né met szín pa di szer zô át dol go zá sá nak 
Shener György ál tal ma gyar ra for dí tott szín já té ká -
hoz, a Má so dik Gasz nerhez.  

A kor szak A mak ran cos hölgy-e lôadá sai nak re -
konst ruk ció já ra tett kí sér le tet erô sen meg ne he zí -
ti az elôadott mû kü lön bö zô moz za na tait rög zí tô 
for rá sok hiá nya. Nem ta lál tunk a vizs gált idô kör -
bôl (1804–1819) Má so dik Gaszner elôadá sát meg -
örö kí tô szí ni kri ti kát vagy elôadás-be szá mo lót, 
amely szí né szek gesz tu sai ra, a kö zön ség köz vet -
len ma ga tar tá sá ra, jel me zek re, dísz let re vo nat koz -
na. A látvá nyi ele mek elil la ná sa el le né re mégis ma -
rad né hány köz ve tett, il le tô leg köz vet len szín ház -
tör té ne ti for rás, amely út mu ta tóul szol gál. Ek ko -
ri ban még nem be szél he tünk a mai ér te lem ben 
hasz nált ren de zôi mun ka kör rôl. Azon ban jó né -

hány adat tal ren del ke zünk a ko ra be li elôadá sok 
szín he lyé rôl, ame lyekhez a tár su lat al kal maz ko -
dott, az adott szín tár su lat veze tô jé nek a sze mé -
lyé rôl, aki nek íz lé se, mû velt sé ge, szak mai fel ké -
szült sé ge, szer ve zô ké pes sége foly tán fon tos sze -
re pe volt a mû sor ki vá lasz tá sá ban és az elôadás 
meg ren de zé sé ben is. A ren de zôi mun kakör egyéb 
szín há zi mun ka kö rök kel folyt egy be. A szín há zi 
min de nes Kót si Patkó Já nos, ké sôbb Szé kely Jó -
zsef nem csak ve ze tô szí né szek, ha nem szín ház -
szer ve zôk, adott eset ben for dí tók, dra ma tur gok 
és az elôadá sok össz já té ká ra is fi gye lô szín há zi 
ren de zôk vol tak egy sze mély ben. A ren de zés tör -
té ne ti for rás cso port nak is te kint he tô szín la pok a 
sze rep osz tás ról, a pro duk ció le fo lyá sá nak idô tar -
ta má ról ad nak hírt, a ké zi ra tos szö veg könyv a hi -
te les szín pa di szö ve get ígé ri, amely nem csak a 
szín pa di elôadás ver bá lis anya gát tár ja elénk, ha -
nem tá jékoz ta tást is nyújt az írott szö veg szín pa -
di ér tel me zé sérôl. 

 
Víg já ték for dí tás-vál to za tok 

 

A mak ran cos hölgy elô ször egy olyan át dol go zás 
alap ján ké szült, amely 1781-ben Bécs ben és 
Ham burg ban si kert ért el; 1783-ban Die be -

zähm te Wi der bel le nin, oder Gass ner der zwei te cím -
mel je lent meg Mün chen ben. A da rab for dí tó ja Jo -
hann Fried rich Schink, Schrö der ham bur gi dra -
ma turg ja és szín há zi szer zô je volt. Akár Schrö der 
(Ham le tet), Schink is pró zá ban for dít.6 A szá zad 
el sô fe lé ben Pest és Bu da né met szín pa dain is na -
gyon nép sze rû volt.7 Ma gyar ra elô ször a szé kely -
föl di Bik fal ván szü le tett Ko réh Zsig mond (1761– 
1793) for dí tot ta le.8 A fes tô, réz met szô és for dí tó 
Ko réh 1793 kö rül ül te ti át ma gyar ra Schink szö -
ve gét. A for dí tás el sô elôadá sa min den va ló szí nû -
ség sze rint 1800 feb ruár já ban Ko lozs vá ron volt 
Ernyi Mi hály ké zi ra tos nap ló ja sze rint.9 Ko réh- for -
dí tá sá nak szín pa di pá lya fu tá sát jel zô ránk ma radt 

4 A leg ko ráb bi Othel lo-e lôadás Ko lozs vá ron 1794. már cius 24-én volt. Ma gyar Hir mon dó. 1794. V. 503. 
5 A Nem ze ti Szín ház ban 1837-tôl 1846-ig a Hol bein- Kom lós sy Fe renc A Sze re lem min dent te het cí mû. for dí tást ját szot ták; 

1855-tôl a Dein hard stein- fé le át dol go zás nyo mán ké szült, elég gyen ge szín vo na lú Fe ke te So ma- for dí tás alap ján játsszák. 
6 A Gass ner név va lós sze mélyt fed; Tyrol ban ka to li kus pap volt, és 1793 tá ján az hír lett ró la, hogy meg tud ja gyó gyí ta ni 

az ör dö gök tôl meg szál lot ta kat. A Hal lé ban teo ló giát ta nu ló Schink ek ko ri ban sze rez he tett tu do mást er rôl a hír hedt sze -
mély rôl (vö. Ba y er. 1909. I. 430.). 

7 Be lits ka-S choltz Hed vig–So mor jai Ol ga: Deuts che The a ter in Pest und Ofen. 1770–1850. Bu da pest, 1995. I. 201. 
8 Ko réh Zsig mond éle té rôl Kor da Ist ván if jú sá gi re gényt írt. Kor da élet raj zi re gé nye e for dí tás tör té ne tét is ki ke re kí ti (Kor -

da Ist ván: Raj zok és sor sok. Re gény. Bu ka rest, 1966. 191–192.). 
9 Köny ves Má té Já ték szí ni ko szo rú ja a Má so dik Gaszner for dí tó ja ként Shener Györ gyöt ne ve zi meg. Az 1803-as elôadás adata 

mö gött azon ban Ko réh Zsig mond áll hat, mi vel 1803-ban Shener csak 14 éves volt. Fe ren czi Zol tán té ve sen je gyez het te az 
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leg ré geb bi szín lap a ko lozs vá ri tár su lat 1803. szept. 
27-i sze ge di elôadást do ku men tál ja. Má so dik 
Gaszner ka pi tányt, Petruchio alak vál to za tát Kót si 
Pat kó Já nos, Fran cis kát, Mak ran cos Ka ta alak vál -
to za tát a fris sen szer zô dött szí nész nô, Lefèvre The -
ré sia játssza, aki ké sôbb a pes ti tár su lat ve ze tô szí -
nész nô je ként már asszony ne vén, Mu rá nyi né ként 
vá lik köz is mert té (fér je, a szi lágy sá gi pap fiú, Murá -
nyi Zsig mond a ko lozs vá ri re for má tus kol lé gium 
fi lo zófia és jo gi év fo lya mai nak el vég zé se után lett 
szí nész).  

1818-ban egy nagy vá ra di mér nök, Shener 
György (1789–1849) for dít ja le a da ra bot. Ba y er 
Jó zsef mo no gráfiájá ban Shener for dí tá sá nak két 
szö veg köny vét em lí ti, mind ket tô le lô he lye ként a 
Ko lozs vá ri Szín ház Könyv tá rát ne ve zi meg. Saj nos, 
az ál ta la em lí tett, hasz nált, szennyes pél dányt nem 
si ke rült a könyv tár ban fel lel nünk, de a má sik, az 
elôb bi nek ol vas ha tó má so la ta ma is meg ta lál ha tó; 
az agyon hasz nált pél dány tisz tá za ta, amely minden 
va ló szí nû ség gel ôr zi az elô zô vál to zat meg hú zá sai -
nak ala kí tá sait, rö vi debb, szín pa di cé lo kat szem 
elôtt tar tó szö veg könyv nek te kint he tô. A má so lati 
pél dány a víg já ték ked velt sé gé nek is bi zo nyí té ka; 
egyes ván dor szí nész csa pa tok ma guk kal vit ték 
mint von zó mû sor da ra bot. A má sod pél dány cím -
lap ján ez ol vas ha tó: „A Meg- sze li di tett visz szál ko dó 
vagy Má so dik Gaszner. Víg Já ték 4 Felv. Sca kes pe -
ár (!) után for dí tot ta né met bôl Shener György 
1818”.10 

Úgy tû nik, Shener György for dí tá sa Só fal vi for -
dí tá sa mel lett egyik leg ré geb bi, elô is adott Shakes -
peare-for dí tá sunk. A cím la pon tin tá val át húz va 
„Gödéé” posszesszo ri be jegy zés ol vas ha tó. Min den 
va ló szí nû ség sze rint a ko lozs vá ri re for má tus kol lé -
gium ban ta nult Gö de Ist ván (1801–1872) út tö rô 
er dé lyi szí nész tu laj do na volt. Az ô ha gya té ká ból 
ke rül he tett a Ko lozs vá ri Szín ház Könyv tá rá ba. 
A má so la ti pél dány ne gyed ré tû, 75 szá mo zat lan 
lap ból áll. Ba y er Jó zsef a She ner- for dí tás szö veg -
köny vé nek fi lo ló gi ai szem pon tú leírá sát vég zi el, a 
szö veg könyv mé re tét és ol dal szá mát ad ja meg. 
A fel vo ná so kat vala mint az egyes je le ne te ket össze -

ha son lít ja a Schink -át dol go zás fel vo nás- és je le net 
szá mai val. Megál la pí tá sa sze rint Shener szö veg hûen 
kö ve ti a Schink- vál to za tot, csak a ne ve ket és hely -
ne ve ket ma gya rítja (pél dául Ed ler von Bo em bôl 
Cseh lesz (ké sôbb Cse ki), von Stein bôl Kö vi; Nüss -
dorf ból Di ós fal va). A Fran cis ka és Gaszner el -
nevezé sek is Schink tôl szár maz nak. „Ez a She ner-
 for dí tás elég jó ma gyaros sá gú, ügyes dol go zat s egé -
szi ben ma gasb szín vo na lon áll, mint nem egy szí -
nész-kéz bôl ere dô for dí tás, amely az ô ko rá ban 
nyom ta tás ban meg je lent”.11 

Shener György for dí tá sa mel lett a szé kes fe hér -
vá ri tár su lat egyik ve ze tô szí né sze, Kom lós sy Fe -
renc is le for dít ja A mak ran cos höl gyet Hol bein új 
for dí tásá ból, amely Pes ten je lent meg 1822-ben. 
(Hol bein for dí tá sa fo ko za to san ki is szo rí tot ta 
Schink át dol go zá sát a né met szín pa dok ról.) Már ez 
év ben lát hat ja a szé kes fe hér vá ri ma gyar kö zön ség 
az új pro duk ciót A sze re lem min dent vé ghez vi het 
cím mel Kom lós sy for dí tá sá ban (1822. de cem ber 
29-én). Ka ta/Fran cis kát Mu rá nyi né ját szot ta, aki a 
szá zad elôn már Ko lozs vá ron is si ker rel ala kí tot ta 
ezt a szere pet a Schink- Ko réh át dol go zá sá ban. 
Petruchio/Kraft obes tert Kô szeg hy, Bap tis ta/Bá ró 
Gom mert Nagy úr ala kít ja. A 30-as évek ben Ka -
ta/Fran cis kát Kán tor né En gel hart An na játssza több 
íz ben, Pet ru chio/Kraft ez re des meg for má ló ja pe dig 
Bar tha János szí nész, aki ek ko ri ban Bánk és Lear 
em lé ke ze tes ala kí tó ja is.  

Ba y er sze rint 1829-ben Láng Ádám Já nos is le -
for dít ja a Hol bein-fé le vál to za tot. Azon ban sem a 
Láng-, sem pe dig a Kom lós sy- for dí tás szö veg köny -
ve nem is me re tes. A Hol bein for rás szö veg hez iga -
zo dó Láng-for dí tás fôbb sze rep ne vei is kü lön böz -
nek a Kom lós sy é tól, itt Bap tis ta Bá ró Víz völ gyi, 
Petruchio pe dig Erôss Obe ster.12 

A 30-as évek ben Ma gyaror szá gon Ör dög ûzô Fá -
bián cím mel kez dik ját sza ni A mak ran cos hölgy át -
dol go zá sát, for dí tó ját az ilyen cím mel fenn ma radt 
szín la pok nem ôriz ték meg. A da rab sze rep ne vei a 
Ko réh Zsig mond, illetve a Shener György ál tal for -
dí tott II. Gaszner sze rep ne vei vel azo no sak, csak Pet -
ruchio/II. Gaszner he lyett az újabb cím vál to zat Fá -

elôadás for dí tó ja ként Leh ner Györ gyöt (saj tó hi ba is le het). Vö. Köny ves Má té szerk.: Já ték szí ni ko szo rú. Melly ben a’ két 
ma gyar hon nem ze ti szin ját szó tár sa ság’ ere de te, kör nyû lál lá sa, ed dig va ló fennál lá sa, a já ték szín hol lé te, szá ma épü lé se’ 
mód ja: könyv tá rá nak mennyi sé ge, – szer zôk és for dí tók ne vei fog lal tat nak. Bu da-Pest, 1834. 158.; Fe ren czi 1897. 518.; 
Ba y er 1909. I. 431. vo nat ko zó ada tait. 

10A ké zi ra tos szö veg könyv le lô he lye: Ko lozs vá ri Ma gyar Ál la mi Szín ház Do ku men tá ciós Tá ra. Ms. Sz.1115. 
11Ba y er 1909. I. 440. 
12Vö. szín lap rep ro duk ci ók Ba y er 1909. I. 444–445.
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bián, hu szár ka pi tány meg ne ve zést kap.13 Sem mi 
sem bi zo nyít ja, hogy az Ör dög ûzô Fá bián cím alatt 
ját szott da rab új for dí tást je len te ne. Fel té te le zé sünk 
sze rint a Ko réh vagy a Shener ál tal for dí tott va riáns -
sal le het kap cso lat ban. A sze rep ne vek fel tét le nül 
er re en ged nek kö vet kez tet ni. 1818–1819-ig a She -
ner- fé le for dí tás kö zön ség elé ke rü lé séig min den 
bi zonnyal a Ko réh- szö veg alap ján ját szot ták a víg -
já té kot a szín tár su la tok.  

Az a tény, hogy bô 30 év alatt A mak ran cos hölgy 
négy, eset leg öt át dol go zá sa for dult meg a ma gyar 
szín pa don, min de nekelôtt a da rab szín pa di ha tá -
sá nak felis me ré sét és si ke rét iga zol ja, ugyanak kor 
a né met szín pa di mû sor ha tá sát, amely nek ala ku -
lá sa és fej lô dé se vissz hang ra lelt a szín pad ér de keit 
és céljait sze mük elôtt tar tó mû ked ve lô for dí tók -
nál. A ren del ke zé sünk re ál ló fel dol go zó for rá sok 
azt mu tat ják, hogy Er dély ben A mak ran cos hölgy át -
dol go zá sait legin kább Má so dik Gaszner cím mel ját -
szot ták Ko réh Zsig mond, majd Shener György for -
dí tá sai ban. A Kom lós sy- fé le vál to zat ké sôbb ke rült 
az er dé lyi szín pa dok ra; ezt a Sze re lem min dent vé -
ghez vi het cím alatt Ko lozs vá ron (1835. de cem ber 
13; 1840. szept. 17. és 1841. ok tó ber 13. idô pon -
tok ban) és Nagyvára  don (1833. szep tem ber 19-én) 
lát hat ta a kö zönség.14  

 
A si ker rel ját szott víg já ték 

 

A fenn ma radt szín la pok sze rint 1819-ig hat al -
ka lom mal ját szot ták a Má so dik Gasz nert Ko -
lozs vá ron: 1800. feb ruár 15.; 1804. áp ri lis 

21; 1804. no vem ber 11; 1806. áp ri lis 13; 1812. 
áp ri lis 19; 1819. jú nius 6-án. Is me re tes egy 1804. 
má jus 24-i ma ros vá sár he lyi elôadás em lé két ôr zô 
ké zi ra tos szín lap is. A Ke ré nyi Fe renc ál tal saj tó 
alá ren de zett szí ni kri ti ka-gyûj te mény ben a tör té -
nel mi Ma gyaror szág kü lön bö zô ré szei bôl a víg já -

ték ti zen há rom elôadá sá nak do ku men tu ma ta lál -
ha tó meg az 1822–1837 idô kör bôl. Pest, Nagy -
vá rad, Zen ta, Bu da, Nyír egy há za, Esz ter gom, 
Kolozs vár, Kas sa, Vác, Ung vár, Pécs és Gyu la 
váro sok ból ér ke zik be a Hon mû vész, a Szem lé lô, 
illet ve a Szép Li te ra tú rai Aján dék ha sáb jai ra A mak -
ran cos hölgy kü lön bö zô cím va ri án sok ban fu tó és 
a kö zön ség tu da tá ba be fész ke lô elôadá sok ról szó -
ló be szá mo ló.15 A Hon mû vész ben ol vas ha tó gyu -
lai elô adás hí re: „1837. aug. 7-kén a meg za bo lá -
zott aka ra tos víg já ték 4 fel vo nás ban ná lunk igen 
is me re tes da rab ke rült szín pad ra” szin tén a da rab 
köz is mert sé gét iga zol ja.16 

A víg já ték nép sze rû sé gét és szín pa di ha tá sát elô -
ször is a té ma meg ka pó vol tá ban ke res het jük. 
A brit író csú fon dá ros da rab ja az ud var ló ro mán -
cot asszony sze lí dí tô ku tya ko mé diá nak ren de li alá, 
és fe ne kes tül fel for gat ja a szok vá nyos dra ma tur -
giát, a cse lek mény tö re de zett ke ret já ték ba éke lô -
dik, ami az an gol szö veg kri ti ku sok újabb prob lé -
má ját hívta élet re. Szám ta lan tex to ló giai elem zés 
és hi po té zis szü le tett, a Fó lió-kiadás ban (1623) – 
már Shakes peare ha lá la után meg je lent élet mû kö -
tet ben – a The Ta ming of the Shrew szö ve ge és egy 
1594-ben ki nyom ta tott rossz kvar tó nak is ne ve -
zett The Ta ming of a Shrew da ra bok egy más hoz való 
vi szo nyá ról. (A mak ran cos hölgy, il let ve Egy mak -
ran cos hölgy meg sze lí dí té sé re utal nak a név elôk.) 
A két da rab té má ja és cse lek mé nye ha son ló, szö -
ve gük he lyen ként szó sze rint megegye zik. To vább -
ra is kér dés ma rad az an gol sha kes pe a re o ló gu sok 
kö ré ben, hogy me lyik ne vez he tô a má sik for rás -
szö ve gé nek, bár a két szö veg kü lönb sé gei fon tos -
nak bi zo nyul nak.17 A víg já ték ma ra dan dó nép sze -
rû sé ge azon ban an nak is kö szön he tô, hogy a go -
rom ba tré fában mély lé lek ta ni ôs ri tuá lé rej lik, a ne -
mek pár harca.

13A cím az Ör dög ûzô Fá bián köz mon dás ra ve zet he tô vissza, mely nek ere de tét Vas Ge re ben egy ör dö gök lé té ben nem hívô 
Fá bián ne vû plé bá nos vic ces tör té ne té vel ma gya ráz (Ba y er 1909. I. 457.). 

14 Ja no vics Je nô: A Ko lozs vá ri Or szá gos Nem ze ti Szín ház Shakes peare-mû so ra 1838-tól 1866-ig. Ma gyar Shakes peare-Tár. 
IV. 1911. 220.; Ke ré nyi Fe renc: A ma gyar szí ni kri ti ka kez de tei. 1790–1837. I–II I. Bu da pest, 2000. I. 271–272. 

15Ke ré nyi 2000. I–II I. 
16Ke ré nyi 2000. II I. 1331. 
17Az A Shrew legin kább ab ban kü lön bö zik a The Shrew- tól, hogy egy sze rûbb mel lék cse lek mé nye van. A The Shrew- ban há -

rom ké rô ri va li zál a két lány test vér if jab bi ká nak a ke zéért. Az A Shrew- ban egy har ma dik lány test vér is van, s így min den 
ud var ló nak jut egy lány, s ki ma rad a fér fiak ri va li zá lá sa. A mel lék cse lek mény ha son lóan ro man ti kus int ri kák kal van tele, 
s no ha a fér fiak egy más sal nem ver se ge nek, mégis meg ta lál ni az ál ru ha ál tal fel kí nált sze rep cse re-le he tô sé get. Lásd még 
ezzel kap cso la to san: Thomp son, Ann ed.: The Ta ming of the Shrew. The New Camb ridge Shakes peare. Camb ridge. (lásd 
ed. Camb ridge Uni ver sity Press, 1984.)1985. 164–174 és Bo y ce, Charles ed.: Shakes peare A to Z. the Es sen ti al Ref fe ren -
ce to His Pla ys, His Po ems, His Li fe and Times and Mo re. New York, Ox ford, 1990. 623–626.
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Szín la pok és szö veg könyv 
 

M int hogy nem ke rült elô a II. Gasz ner -e lô a dá -
sá nak le fo lyá sá ról szó ló, 1804–1819 köz ti 
idô szak ból egyéb em lék, egye dül a szín la pok 

és a fenn ma radt Shener György szö veg könyv ma -
rad eliga zo dást kí ná ló for rás. Az 1819. jú nius 6-i 
elôadás szín lap ja már va ló szí nû leg Shener szö veg -
köny ve alap ján be ta nult víg já ték szín re vi te lét bi zo -
nyít ja. A víg já té kot ek kor Így Ûzik ki Az Asszony ból 
az Ördö göt al cím mel játsszák. Alig ha nem Shener 
A Meg- sze li di tett visz szál ko dó al cí mé nek szín pad ra 
szánt, a kö zön sé get be csa lo gat ni kí vá nó, prak ti kus 
ta náccsal is ke cseg te tô víg já ték hir de té se kö szönt 
vissza a szín la pon. Az 1819 nya rán ját szott elôadás 
a „visz szál ko dó”, mak ran cos hölgy meg sze lí dí té se 
tör té ne té nek al cím jel zé se kis sé meg vál toz tat ja a cse -
lek mény hang sú lyát, és az asszony sze lí dí tô fi gu rá -
ját is köz pont ba kí ván ja emel ni a meg sze lí dí ten dô 
asszo nyé mel lett. Kót si Pat kó Jó zsef, majd ké sôbb 
Szé kely Jó zsef szá má ra biz to sít há lás sze re pet. 
II. Gaszner ka pi tányt, Petruchio, ve ro nai ne mes 
alak vál to za tát 1804-ben és 1806-ban Kót si Pat kó 
Já nos ala kít ja, majd 1812-ben és 1819-ben sze rep -
kö ri örö kö se, Szé kely Jó zsef (aki fô ként hô si és tra -
gi kus sze re pek meg for má ló ja ként ír ta be ma gát a 
szín ház tör ténetbe).  

A víg já ték ko lozs vá ri elôadá sai nak szín he lye az 
évek so rán vál to zik. 1804-ben és 1806-ban a ko -
lozs vá ri ját szó tár sa ság a Rhé dei Lász ló-fé le fô té ri 
pa lo ta ele gáns bál te re mé ben ját szik. Az 1812-es 
elôadást a szín ját szó hellyé átala kí tott Wes se lé nyi-
fé le lo var dá ban tart ják, mi vel ek kor a ve sze del mes 
kon ku ren ciát je len tô né met tár su lat ki szo rít ja a ma -
gyar tár su la tot a fô té ri Rhé dei pa lo ta ját szó ter mébôl. 
A ko lozs vá ri tár su lat 1814-tôl négy év re Ma ros vá -
sár he lyen te le pe dik meg. Nyá ron a kiürí tett deszka -
szín ben, té len pe dig Te le ki Sá muel kan cel lár palotá -
já ban ját sza nak. 1819-ben azon ban már vissza térhet -
tek Ko lozs vár ra, még pe dig a né me tek tôl elha gyott 
Rhé dei szá lá ba; a jú nius 6-i II. Gasz ner -e lô a dást már 
itt tart hat ták meg. A ko lozs vá ri tár su lat Ma ros vá -
sár he lyet már 1803-ban nyá ri út vo na lá ba ik tat ta, 
ahol a vá ros fel sô ré szé ben, a vá ros tól nem tá vol je -
löl tek ki he lyet a nyá ri ideig le nes szín ház épü let fel -
hú zá sá ra.18 A Má so dik Gaszner 4 fel vo ná sos víg já -
ték ma ros vá sár he lyi elôadá sá nak egyet len em lé ke 

ma radt fenn. Az 1804. má jus 24-i elôadást hir de tô 
ké zi ra tos szín lap elô re jel zé se szerint az elôadás két -
órás volt: „Kezd. 7-kor, vé ge 9-kor” (Nincs ki zár va, 
hogy a Má so dik Gasz nert 1814–19 kö zött is megis -
mé tel het ték Ma ros vá sár he lyen, de er re vo nat ko zó 
do ku men tum mal nem ren delkezünk.)  

Ha a fenn ma radt szín la pok ját szó-sze mély 
lajstro mát19 össze vet jük az 1819-es szö veg könyv 
„szemé lyek” ré szé vel, meg le pô egy beesés re fi gyel -
he tünk fel. A szín la pon és a szö veg könyv ben is 
ugyan azokra a ne vek re buk ka nunk. Ez an nál is sokat -
 mon dóbb, mint hogy a She ner- for dí tás meg szü le tése 
elôt ti pe rió dus ban ját szott Má so dik Gaszner sze rep -
ne vei is egy bees nek a Shener ál tal for dí tot ta kéi val. 
Ko réh Zsig mond for dí tá sa bi zo nyo san ha tás sal volt 
Shener Györ gyé re. Ez eset ben a szín ház köz ve tí tô 
sze re pé nek je len tô sé gé re kell fi gyel nünk. A si ker -
rel ját szott víg já ték új ra for dí tó ja a já ték szín ha tá sá -
nak en gedve nem tart ja cél ra ve ze tô nek a Ko réh- fé -
le sze rep ne vek ki cse ré lé sét. A shakes peare-i Bap tis -
ta, pa do vai ne mes ma gyar alak vál to za ta She ner nél, 
akár az 1818 elôt ti szín la po kon is „Cse ki Úr, va gyo -
nos ne mes”, illetve „Cse ki Úr elé va ló gaz dag Em -
ber”-ként van fel tün tet ve. Ugyanez áll a töb bi név -
re is: az el ve szett Ko réh- for dí tás sze rep ne veit Shener 
for dí tá sá ban is meg ta lál juk. A lá nyá ból, Kath ri ne-
 bôl Fran cis ka lesz. Lány test vé ré bôl, Bi an cá ból Kô -
he gyi né; a har ma dik nô vér pe dig Mar got dok tor né. 

A szín la pok alap ján lát ha tó, hogy a Ka ta/Fran -
cis ka sze re pét és 1804 áp ri li sá ban Lefèvre The resia, 
no vem be ré ben Er nyi né Ter metz ky Fran cis ka ját -
szot ta. 1806-ban is mét Lefèvre The re sia, 1812-ben 
és 1819-ben pe dig Si mény Bor bá la. Bi an ca ké rôi a 
II. Gasz ner ben már nôs fér fiak; így a shakes peare-i 
Gre mio és Hor ten sio, az ál öl tö zet ben nyelv ta nár -
ként Bi an cá nak ud var ló Lu cen tio és en nek ap ja, a 
pi sai ne mes Vin cen tio sze re pek a Ko réh- She ner víg -
já ték vál to zat ból el ma rad nak. He lyet tük az ak ció 
szem pont já ból nem so kat bo nyo lí tó fi gu rák lép nek 
szín re a né met köz ve tí tés bôl ma gyar ra át tett szöveg -
ben; Fran cis ka só go rai: Kô he gyi Ta ná csos és Margot 
Doc tor. Sze rep ne veik a szín la po kon és a She ner-
 szö veg könyv ben is azo no sak. II Gaszner ka pi tány/ 
Petruchio szol gái nak, Gru mi o nak és Cur ti us nak 
Jan csi és Gás pár szol gák fe lel tet he tôk meg. Fel te -
he tôen a jól játsz ha tó szín pa di sze rep miatt egészült 
ki a sza bó és di vat árus sze re pe egy var gáé val is.

18Enye di Sán dor: A ko lozs vá ri ma gyar szí né szet hôs ko ra (1792–1821.) In: Enye di Sán dor: Te gna pe lôt tôl teg na pig. Mû ve -
lô dés tör té ne ti töp ren gé sek. Ko lozs vár, 1998. 25. 

19Vö. OSZK Sztt Szín la pok, Ko lozs vár és Ba y er mo no gráfiájá ban kö zölt szín la po kat. 1909. I. 432–437.
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Egy sze rû sí tett víg já ték-át dol go zás  
avagy kor sze rû sí tett szín pa di szö veg 

 

A for dí tás kom pa rá ciót meg ne he zí ti a Schink-
 for dí tás for rá sá nak is me ret len sé ge.20 Ha Jo -
hann Fried rich Schink nagy mér ték ben át is 

dol goz ta az an gol szö ve get, nem va ló szí nû, hogy a 
Fó lió kiadást hasz nál ta. A kor leg hí re sebb szí né sze 
és szín igaz ga tó ja, Fr. L. Schrö der hív ta meg Ham -
burg ba dra ma turg nak Schin ket; a szín ház há zi szer -
zô je ként a na pi szük ség le tek nek kel lett ele get ten -
nie. A víg já té kot a XIX. szá zad vé gi ham bur gi szín -
há zi üzem kon tex tu sá tól nem sza kít hat juk el. Akár 
Schrö der, Schink is a tech ni kai és sze mé lyi fel té te -
lek hez szab va dol goz za át a da ra bot. A drá ma írói 
mes ter ség hez tar to zó szce ni kai adott sá gok hoz, a 
kor kö zön sé gé hez, az át lag né zô tu da tá hoz kö ze lí -
tôen tör tént ez az át dol go zás. A Schink -át dol go zás 
az 1770/80-as évek ér zel mes csa lá di pol gá ri drá -
ma-re per tó riu má ba il lesz ke dik, Iffland, Ko tze bue 
és Schrö der né met szín pa dot el lá tó, játsz ha tó da -
rab jai kö ze gé be. 

A Shener György-for dí tás cse lek mé nye több 
szem pont ból is el tér a Fó lió Shakes peare-szö veg -
tôl. A há rom össze fo nó dó cse lek mény szál ból csak 
az asszony sze lí dí tô rész (Pet ru chi o- Ka ta, illetve 
II. Gasz ner-F ran cis ka cse lek mény szál) kap hang -
súlyt. El ma rad az elô já ték, a ke ret tör té net, a ré szeg 
Chris to pher Sly átöl töz te té se a lord ru hái ba, a lord -
nak és há za né pé nek a tré fá ja, amely nek ré vén az 
üst fol to zó val el hi te tik, hogy va ló já ban gaz dag ne -
me súr. A nagy úr já té ka az al vó kol dus sal vol ta kép -
pen ôs ré gi ván dor té ma, amely kü lön bö zô né pek 
iro dal má ban és folk lór anya gá ban fel lel he tô. A mak -
ran cos höl gyet az elô já ték so rán megér ke zô ván dor -
szí né szek az üst fol to zó elôtt, az ô meg té vesz té sé -
nek je gyé ben és a lord – ily mó don két sze res – mu -
lat sá gá ra ad ják elô. Ért he tet len mó don a ke ret já ték 
a hi te les nek te kin tett szö veg vál to zat ban hir te len 
meg sza kad. Chris to pher Sly-t az el sô fel vo nás el sô 
szí né nek vé gén hall juk még egy pil la nat ra, de et -
tôl fog va el tû nik a da rab ból, nem ér te sü lünk a tré -
fa ki me ne te lé rôl. Az 1594-es bi zony ta lan szer zô -

sé gû vál to zat ban ez a ke ret já ték vi szont tel jes. (Az 
újabb an gol kri ti kai kiadá sok vi szont beil lesz tik a 
ke ret já ték Fo li ó ból hiány zó ré szeit.) A beug ra tás 
tör té ne te rend kí vül ha tá so san ál lít ja elénk ezt a ko -
mi kus-bo hó za ti szín pa di fo gást, a meg té vesz tés, il -
let ve sze mély- és sze rep cse re fo gal mai ban meg ra -
gad ha tó drá mai esz közt, amely azután a leg kü lön -
bö zôbb vál to za tok ban, a ben ne rej lô ko mi kum és 
pa ra dox gon do la ti le he tô sé gek gaz dag sá gá val hatja 
át Mak ran cos Ka ta és Petruchio tör té ne tét, il let ve 
a har ma dik cse lek mény szá lat, Bi an cá nak és ud var -
lói nak a tör té ne tét is. 

Az an gol szö veg Bi an ca ke zéért fo lyó ver sen gése 
és az eb bôl kö vet ke zô leány ké ré si bo nyo da lom ele -
gáns Arios to-i mi tá ció ja olasz sza bá sú csel víg já té -
kok hoz kö ze lít.21 A há rom ké rô kö zül ket tô, 
Lucen tio és Hor ten sio la tin-, il let ve ze ne ta ná ri mi -
nô ség ben fér kôz nek Bi an ca kö ze lé be. Gre mi ót, az 
agg ké rôt Lu cen tio játssza ki, hisz ô ajánl ja be a leá -
nyát ta ní ta ni kí vá nó apá nak. Lu cen tio szol gá ja, Tra -
nio pe dig ura ne vé ben játssza el Bi an ca ké rô je sze -
repét. A há zas sá gi szer zô dé sért jót ál ló Lu cen tio ap -
ja sze re pé nek el ját szá sá ra a vá ros ba ér ke zô tu dá lé -
kos ván dort (Pe dant) ké ri fel Tra ni o. Nyil ván Bi an ca 
és ud var lói nak cse lek mény szá la elej té se kö vet kez -
té ben a Má so dik Gaszner ve szít a csel víg já té ki bo -
hó za ti ha tá sá ból, a ke ret já ték el ha gyá sa pe dig az 
asszony sze lí dí tô víg já té ki tör té ne tet nem en ge di 
teát rá lis il lú zió ként szem lél ni, sem a lát szat és való -
ság, fel vett sze rep és iga zi én össze füg gé seit, pa ra -
dox azo nos sá gu kat és fel cse rél he tô sé gü ket mé lyebb 
ér te lem ben is szemügy re ven ni a da rab ban. 

 
XVI II–XIX. szá za di lon do ni pro duk ciói ról 
 

AXVI I I. szá zad kö ze péig Ang liá ban is drasz ti -
kus ki vá gá sok kal, be tol dá sok kal és átírá sok -
kal vit ték szín re Shakes peare Mak ran cos höl -

gyét. Két száz éven ke resz tül kü lön bö zô vál to za tok -
ban és kü lön bö zô cím mel ját szot ták a da ra bot. Elô -
ször a Fó lió szö veg vál to za ta sze rint szín pad ra 
Ben ja min Web ster és J. R. Plan ché pro duk ció já ban 
(1844) ke rült; kö rül be lül ek kor tól szá mít ha tó a 

20Ba y er Jó zsef Shener for dí tá sá nak for rá sát ne ve zi meg, de a né met szö veg for rá sá ra nem utal. A Schink for dí tás ról pe dig 
ennyit ír: „Schink az an gol szö veg Elô já té ká nak tel jes el ha gyá sá val A mak ran cos hölgy öt fel vo ná sát négy re von ja össze” A Schink-
 for dí tás cí mé nek alap ján nem ál la pít ha tó meg, en nek an gol for rá sa: Die be zähm te Wi der bel le rin, oder Gass ner der zwe y te. 
Ein Lusts piel in vier Auf zü gen. Nah Sha kes pe ar, frey be ar bei tet von Schink. Mün chen, 1783 (Vö. Ba y er. 1909. I. 438–439.). 

21Shakes peare min den bi zonnyal az olasz Lo do vi co Arios to re ne szánsz-hu ma nis ta ko mé diá ját, az I Sup po si ti-t (ma gya rul 
Az el cse rél tek cím mel ol vas ha tó), illetve en nek az 1566-ban meg je lent an gol for dí tá sát hasz nál ta a leány ké ré si bo nyo dal -
ma kat rész le te zô cse lek mény szál for rá sa ként.
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nor ma Shakes peare-szö veg szín pa di pá lya fu tá sa 
is.22 Ter mé sze te sen az an gol szín há zi kö zön ség tu -
da tá ban ek kor még min dig egy más A mak ran cos 
hölgy-e lôadás él mé nye élt, a Gar rick- fé le nép sze rû 
át dol go zás: Ca tha ri ne és Pet ru chi ó. Web ster-P lanché 
Er zsé bet-ko ri stí lu sú víg já ték-kí sér le tét az ak ko ri 
kri ti ka sem fo gad ta ál ta lá nos egyetér tés sel.23  

A víg já ték szín pa di tör té ne té nek leg ko ráb bi ada -
tai nem ma rad tak fenn, de Shakes peare da rab ját az 
1630-as éve kig min den bi zonnyal több ször is 
elôad ták. An nál is in kább bi zo nyít ha tó a da rab sike -
re, mint hogy 1611 kö rül John Flet cher The Woman’ 
Pri ze, or the Ta mer Ta med cí mû da rab ja A mak ran -
cos hölgy foly ta tá sa ként író dott, amely ben Ca therine 
ha lá lát kö ve tôen, Petruchio má so dik há zas sá gá nak 
tör té ne te áll a kö zép pont ban. Itt a má so dik fe le ség, 
Ma ria vá lik Petruchio meg sze lí dí tô jé vé. Ér de kes 
mó don Ma ria Petruchio sa ját ránc ba sze dô- sze lí dítô 
el já rá sát hasz nál ja fel. Az an gol Shakes peare-a dap -
tá ciók so rá ban John La cey mû ve, a Sauny the Scott: 
Or, The Ta ming of the Shrew fi gye lem re mél tó. A da -
rab átírá sá val ke gyet len far ce jön lét re: a fe le ség 
meg lec kéz te té se erô sza kos, sôt bru tá lis mód sze rek -
kel.24 La cey da rab ját25 kö rül be lül 1667-tôl ját szot -
ták mindad dig, amíg a Gar rick- fé le Ca the ri ne and 
Petruchio (1754) le nem szo rí tot ta a szín pad ról. 

Gar rick át dol go zá sá nak be mu ta tó ját 1754 már -
ciu sá ra te szik. Ala po san le rö vi dí ti a víg já té kot, az 
öt fel vo nást há rom ra von ja össze. El hagy ja az elô -
já té kot és a Bi an ca- cse lek mény szá lat is. Ez utób bit 
úgy old ja meg, hogy Bi an ca már ele ve Hor ten sio 
fe le sé ge. A szö veg be li vál toz ta tá sok közt meg fi gyel -
he tô Gar rick- nek a kö zön ség el vá rá sai ra te kin tô, 
mo rá lis meg fon to lá so kat köz ve tí tô ma ga tar tá sa; el -
hagy ja a szö veg egyéb sze xuá lis uta lá sait. A Gar -
rick-p ro duk ció nyil ván va lóan egy XVI I I. szá zadvégi 
ha tás va dá szó, s a be vé tel nagy sá gát is szem elôtt 
tar tó „üz let” volt. Bi zo nyí tot tan nagy kassza si kerrel 
járt, és a XIX. szá zad kö ze péig tar tot ta ma gát Lon -
don szín pa dain.26 Az át dol go zás egyik inst ruk ciója 
Pet ru chi ót os tor csat tog ta tás ra in ti. Phi lip Kemb le 

szí nész is a Gar rick -át dol go zást ve szi át (1788), a 
sze rep-szö ve get sa ját ma gá ra szab ja és fi zi ka i lag ve -
szé lyes ostor csat tog ta tó Pet ru chi ót for máz. Az ostor 
a XIX. szá zad kö ze péig szin te kö te le zô szín pa di tar -
to zé ka volt a meg szám lál ha tat lan A mak ran cos 
hölgy-e lôadás nak. Ugyanak kor a fi zi kai erôt el túlzó 
át dol go zá sok kal pár hu za mo san sze lí dí tô ten den -
cia is meg fi gyel he tô az an gol át dol go zá sok tör té -
neté ben. Gar rick át dol go zá sá ban is van nak olyan 
be tol dá sok, ame lyek Petruchio dresszí ro zó re to ri -
káját el len sú lyoz zák; Mak ran cos Ka ta szá já ba ha -
son ló tí pu sú szö ve get ad nak.  

A lon do ni szín pa di pro duk ciók fe lôl kö ze lít ve, 
a víg já ték She ner- fé le szö ve gé nek vizs gá la ta az 
euró pai mû ve lô dés kap cso lat tör té ne ti do ku men -
tu ma ként több ha szon nal is ke cseg tet. A szi get or -
szág tól Er dé lyig né met köz ve tí tés sel el ju tó szö veg 
az eu ró pai szín há zi ér ték rend egy más ra ha tá sá nak 
bi zo nyí té ka ként a kul tu rá lis ér ték cse rék, szö ve gek 
me ta mor fó zi sá nak jel leg ze tes sé geit fel mu tat va a kü -
lön fé le szín há zi-drá mai ér ték szem pon tok he lyi esz -
té ti kai-dra ma tur giai megol dá sait tár ják fel. 

 
Az er dé lyi A mak ran cos hölgy szín pa di  

cse lek mény vál to za ta 
 

B ár a Má so dik Gaszner kom pa ra tív sti lisz ti kai 
vizs gá la ta fi lo ló gi ai ér te lem ben nem ki vi te lez -
he tô a Schink -át dol go zás for rás szö ve gé nek hiá -

nyá ban, mégis adott egy szö veg, a ré gi ma gyar szín -
pad egyik tel jes Shakes peare-szö veg köny ve, amely 
a ko ra be li ér ték rend szer nek meg fe le lôen hû for dí -
tá sa a né met for rás nak. Hang sú lyoz zuk, hogy a régi 
ma gyar szín pad vizs gá ló já nak a mun ká ját ál ta lában 
rend kí vül meg ne he zí ti a szö veg köny vek és a já ték -
leírá sok hiá nya. Bár a szi go rú tu do má nyos ság nak 
nem fe lel meg mód sze rünk, amely a Schink–Shener 
szö ve get vo nat koz tat ja Shakes peare au ten ti kus nak 
el fo ga dott fó lió szö ve gé hez, kom bi na to ri kus úton 
mégis ered mé nyek hez ve zet. Vi ga szul: az egész 
Shakes peare-iro da lom ez zel a prob lé má val küsz -

22Wells, Stan ley ed.: Shakes peare in the The at re. An An to logy of Cri ti cism. Ox ford, 2000. 85. 
23Mor ris, Bri an ed.: The Ta ming of the Shrew. The Ar den Edi ti on of the Works of Wil liam Shakes peare. Lon don and New 

York, 1988. (1.ed. Lon don,1981.) 99–100. 
24Ka the ri ne/Mar ga ret meg fo gad ja, hogy nem szól Pet ru chi ó hoz. A férj a szót lan sá got fog fá jás sal ma gya ráz za és Sauny/Gru -

mió ne vû szol gá ját bor bély hoz kül di a fá jós fog ki hú zá sa vé gett. Per sze, ami kor er re sor ke rül ne, Mar ga ret erô sza ko san 
bán tal maz ni kez di a bor bélyt. A kö vet ke zô epi zód ban a nem ol dó dó szót lan sá got Petruchio az zal ma gya ráz za, hogy fe -
le sé ge meg hal ha tott. Él ve le kö tö zi, s a da cos fe le ség en nek kö vet kez té ben örök en ge del mes sé get fo gad (Mor ris 1988. 
90.). 

25 John La cey da rab ja 1698-ban je lent meg nyom ta tás ban. 
26Ér de kes ség kép pen megem lít jük, hogy még 1897-ben is szín re vi szi Be er bohm Tree a Her Ma je sty’s Szín há zá ban.
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kö dik év ti ze dek óta, mégis mû kö dik, és nem si ker -
te le nül. Nem te he tünk mást, mint an gol leírá sok -
ból szer zett an gol át dol go zá sok hoz vi szo nyít juk a 
Má so dik Gasz nert. 

A szö veg könyv a kor szak ma gyar szín há zi 
Shakes peare-is me re té rôl, a szín há zi for ma nyelv rôl 
és a meg cél zott kö zön ség rôl is sok min dent elárul. 
A Má so dik Gaszner si ke re a ma gyar szín pa do kon az 
em lí tett kö te le zô sze rel mi tör té net ben, a ne mek 
pár har cá nak a min den ko ri szín há zi kö zön ség ér -
zé keny sé gé re szá mot tar tó té má ban ke re sen dô, és 
per sze a víg já ték mû fa já ban, hi szen a ko mé diák és 
ro mán cok az Er zsé bet-ko ri szín ház ban is nép sze -
rûb bek vol tak a tra gé diák nál.27 Ná lunk a Ka zin -
czy ék- fé le elv ben hang sú lyo zott tra gé dia-prog ram 
ku dar cá val is ma gya ráz ha tó a mû faj nép sze rû sé ge, 
amely az át lag né zô mér cé je sze rint elôbb re va ló volt 
a ko moly tra gé diá nál. A for dí tói dön tés mo ti vá -
ciójá nak egyik ele me alig ha nem az er dé lyi szín pad 
játsz ha tó da rab bal va ló el lá tá sá nak szán dé ka le -
hetett, még pe dig egy olyan da rab bal, amely a lélek -
 is me rô- me sterd ra ma turg- kísér le te zô szce ni kus 
Shakes peare-t tud ta szer zô nek. 

Shener Má so dik Gasz ne ré ben az itá liai kör nye -
zet bôl, Pa do va és Petruchio me zei la ká nak hely szí -
nei rôl Bécs be, il let ve Di ós fal vá ra ke rü lünk. 
Petruchio, aki Shakes peare-nél büsz kén mond ta 
ma gá ról, hogy „Ve ro nai ne mes”, a ma gyar vál to zat -
ban ka pi tány. Már Gar rick át dol go zá sá ban is jól ér -
zé kel he tô a hang súly el to ló dás a szö veg komp lex 
cse lek mény bo nyo lí tá sa és jel lem áb rá zo lá sa mû vé -
szi le he tô sé gei tôl egy XVI I I. szá za di kon ven cio ná -
lis há zas sá gi prob lé ma víg já té ki megol dá sa fe lé. 
A Má so dik Gaszner vagy a meg za bo lá zott aka ra tos -
ban is Gaszner ka pi tány és Fran cis ka ör dö gi, kép -
te len vi szo nyá ból a da rab vé gé re há zas tár si össz -
hang és rend ke re ke dik ki, amit nem komp li kál 
sem a ke ret já ték bo nyo lul tabb szer ke ze ti el já rá sa, 
sem a sze rep cse rék ko mi kus zûr za va ra. Úgy tû nik, 
a kor szín há zá nak dön té se sze rint mindez má sod -
la gos fon tos sá gú, el- és le vá laszt ha tó a da rab ról. 
Ang liá ban így ját szot ták a vik to riá nus kor sza kig és 
így ját szot ták Ma gyaror szá gon és Er dély ben Lé vay 
Jó zsef for dí tá sáig (1866), ame lyet Pes ten 1868-ban, 
Ko lozs vá ron 1876-ban ad tak elô ször. A kor teát -
rá lis el gon do lá sa a Shakes peare-szö veg struk tú rá -
ját és rit mi kus dra ma tur giá ját meg bont ja, csak az 
egyik cse lek mény szá lat ôr zi meg. 

A Má so dik Gaszner több pon ton is érint ke zik a 
shakes peare-i cse lek mény váz zal, de az el té ré sek ér -
de kes sé ge és jel leg ze tes sé ge vé gett rész le te seb ben 
ki té rünk a négy fel vo nás fôbb ak ciói ra. A Fo li ó beli 
Shakes peare-szö veg hez vi szo nyít va az alap hely zet 
is meg vál to zik. Bap tis tá nak az a ki kö té se, hogy 
elôbb a na gyob bik lányt, Ka tát kell férj hez ad ni, 
mie lôtt a fiata lab bik lány el kel ne, már nem ér vényes. 
Ez a Ka ta / Fran cis ka nem vén lány, de még nincs 
fér je, ám mind két hú ga jól ment férj hez. Má so dik 
Gaszner Fá bián tel jes pénz te len sé gé ben a men tô 
gon do la tot a há za so dás ban ta lál ja fel. Az el sô je le -
net ben Kô he gyi ta ná csos sal oszt ja meg el ha tá ro zá -
sát, aki nyíl tan ajánl hat ja kis sé mak ran cos-ör dö gi 
Fran cis ka só gor nô jét. A kö vet ke zô je le net, a tra ver 
mes ter rel il let ve a var gá val va ló je le ne tek ar ra hi -
va tot tak, hogy Fran cis ka ki bír ha tat lan ter mé sze tét 
be mu tas sák. Nem haj lan dó lan ton ját sza ni, a traver 
mes ter mu zsi ká ját kö zön sé ges med ve tán col ta tó 
mu zsi ká nak ne ve zi, s a „tra vert föld höz vág ja”. 
(Shakes peare-nél egye ne sen Hor ten sio fe jén tö ri el 
a lan tot mak ran cos Ka ta.) A var gá val va ló je le net 
csak az elôb bit is mét li. Fran cis ka pa pucs szag ga tó 
kis asszony po zí ció já ban visszauta sít ja a 12 pár ci -
pôért szó ló szám la ki fi ze té sét, ezt el té pi, és a vargát 
ki ta szít ja. Fran cis ka e so ro za tos zak la tást lár má zás -
sal akar ja meg bosszul ni. Hogy az apja „kony ha szol -
gá ló ként” bá nik ve le, nem is üres szó lam, hisz Cseki 
gaz da csakis a má sik két lá nyá ra büsz ke.  

Ér de kes mó don az át dol go zás ban Fran cis ka el -
nyo ma tá sa sok kal na gyobb hang súlyt kap, mint az 
an gol szö veg ben. Több al ka lom mal is han got ad 
en nek, s így szél sô sé ges vi sel ke dé se nem tû nik 
meg ma gya ráz ha tat lan nak. Fran cis ká hoz Cse ki így 
szól: „a töb bi Leá nyaim mind örö möm re vagy nak, 
az egész vá ros sze re ti ôket, ró lad pe dig nem hal la -
ni egye bet, ha nem, hogy az egész vá ros el len sé ged”. 
Fran cis ka vá la szá ból a sér tett ség és a mel lô zött ség 
ol vas ha tó ki: „Hm! Az én sze re tet re mél tó test vé -
reim, no bi zony gon do lám, hogy az én bo szum ra 
egy di csé re tes be szé det fog tar ta ni rol lok, Azok a 
sze lid álom szü zets kék a’ kik ben leg ki sebb in du -
lat sints, a’ kik az én Ked ves pa pám nak ke zeit tso -
kol ják, a’ kik egy más után szá zan ként Csal ják ke -
zé böl az ara nya kat, hogy a’ sze gény Fran cis ká nak 
Meny aszo nyi aján dék ne jus son, és férj hez ne me -
hes sen. Igenis azok más te remt mé nyek, és ép pen 
ezért is tsi nált Atyám Uram az egyik böl ta náts bé li -

27Vö. Spi ró György: Shakes peare sze rep össze vo ná sai. Bu da pest, Eu ró pa, 1997. 62.
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nét, a má sik bol pe dig Doc tor nét – De én! én! – hát 
mi ba ja Uram Atyám nak én vé lem? Hi szem én 
nem bá nom ök akár hogy él je nek (mér gi be sir) meg 
kell bo lon dul nom – De ha még ez so káig igy tart 
mond ha tom Uram Atyám nak, hogy száz szor ta go -
no szabb lé szek mint most va gyok, az egész há zat 
fel for ga tom, ’s ugy fo gok lár máz ni, hogy az egész 
utza tsu dá ra fog kiál la ni” (I. fv. 5. j. 11.). 

Fran cis ka és Gaszner megis mer ke dé se ha son ló 
a Shakes peare-szö veg szi tuá ció já hoz. Az I. fel vo -
nás 9. je le ne té ben Gaszner ka pi tány lá tat lan ban 
meg ké ri Cse ki tôl – aki nek sze re pét az er dé lyi szín -
pa do kon az évek so rán a ko mi kus Jan csó Pál ala -
kít ja – Fran cis ka lá nya ke zét. Gaszner ka pi tány vál -
lal ja az ör dön gös lány meg ne ve lé sét: „én ka to na va -
gyok, a mint a fe nyi ték jo ka to nát, Ugy jó fe le sé get 
is ne vel het” – hang zik a ka pi tány szá já ból. Kót si 
Pat kó Já nost vagy sze rep kö ri örö kö sét, Szé kely Jó -
zse fet (mint egyéb nagy Shakes peare-sze re pek, a 
Lear ki rály, Ban quo ala kí tó ját) is be le kép zel het jük 
eb be a je le net be. A há za so dás nyil ván meg gaz da -
go dá si mû ve let té lesz, nem úgy Shakes peare szö -
ve gé ben. Ott a vá ros ba ér ke zô Pet ru chi ó ról meg -
tud juk, hogy már ele ve gaz dag em ber, s így mu tat -
ko zik haj lan dó nak ar ra, hogy el ve gye Ka tát.  

Szö ve gek tör té ne ti me ta mor fó zi sá nak szem pont -
já ból ér de kes nek tart juk Petruchio / Gaszner ka pi -
tány terv be vett meg sze lí dí tô el já rá sá nak mo no lóg -
ját idéz ni: „Ha! ha! ha! ez a’ leg ked ve sebb öröm, 
a’me lyet né kem okoz ni fog ö, bi zo nyo san megegye -
zek vél le, ha mind járt ma ga az ör dög is, le hes sen 
tsak az 80.000 fo rint ja a’ ke zem be meg sze li dit tem 
én az tán –, min den tse le ke de té nek el len ke zô jét fo -
gom tse le ked ni ’s re mél lem meg ad ja ma gát, ha or -
dit én fü työ lök, ha mots kol én tán tzo lok, ha po fon 
vág meg tso ko lom a ke zét, ha kiabál ugy tso dál ko -
zom az ö ezüst hang ján, ha hal gat ugy a’ legéke -
sebb esze sen szol lo nak ne ve zem, ha el iga zit ma -
gá tol, kö zel me gyek –. Ha ko sa rat ka pok ugy meg -
kö szö nöm egye zé sét, és igy nol lens vol lens az ol -
tár hoz vi szem. De ép pen itt jön –”. Jé kely Zol tán 
ver ses for dí tá sá ban a kö vet ke zô kép pen hang zik: 
„Me gud var lom bô szen, mi helyt ki jô. / Prüsz köl, te -

gyük fel: könnye dén sze mé be / Di csé rem csa lo gány 
szép éne két. / Rám vi cso rog? Azt mon dom, oly sze -
líd, / Akár a har ma tos ró zsa szi rom. / Ha meg ku kul 
s egy vak han got se szól, / Csi cser gé sét buz gón ma -
gasz ta lom. / S ékes szó lá sát, mely nek pár ja nincs! 
/ El ker get? Jó; for rón há lál ko dom, / Mint ha egy hét -
re hí vott vol na meg. / Ki ko sa raz: esen gek a na pért, 
/ Me lyen ol tár elôtt gyû rût cse ré lünk! / De már jön 
is; no sza, Petruchio!”28  

A II. fel vo nás jó szín pa di hely zet tel nyit. A vô -
le gény nem ér ke zik meg, és Fran cis kát a hú ga, Kô -
he gyi né hiá ba is pró bál ja meg nyug tat ni. Fran cis ka 
úgy ér zi, hogy „az egész vi lág elött pros ti tuá ló dott” 
(II. fv. 1.j.). A mér ges epi zód után a fe szült ség kis -
sé osz lik, s a 3. je le net ben Jan csi szol ga hoz za a 
hírt, hogy ér ke zik a ka pi tány, de igen fur csa mód 
van felöl töz ve, nem is lo von jön, ha nem egy ló hoz 
ha son la tos sán ta, nya va lyás ál lat kí sé ri. A csa lád 
megüt köz ve fo gad ja az el ké sett vô le gényt. Kô he -
gyi ta ná csos a ma gyar szö veg ben egy bib liai pár -
hu zam mal él: „Pfuj Gaszner mit so da öl tö zet ez, Lel -
kemre mon dom va ló sá gos Port ré ja vagy a té koz ló 
fiúnak” A ka pi tány nak pe dig al kal ma nyí lik el mon -
da ni, hogy nem a kön tös a fon tos, ha nem, aki vi -
se li. Fran cis ka a ka pi tány szol gá ját, Jan csit egy egész 
üveg to ka ji val leön ti, aki az tán bor tól cse pe gô ru -
há ban pa na szol ja urá nak a kis asszony ál dat lan ter -
mé sze tét. Ez a Shakes peare-szö veg be li Hor ten sio 
fej be tör tés- je le ne té vel hoz ha tó pár hu zam ba. Mind -
két erô sza kos meg nyil vá nu lás a szín pa don kí vül 
tör té nik és a tes ti sé rel met el szen ve dôk be szá mo -
ló já ból tud juk meg.  

Jan csi szol ga elô ké pe az an gol vál to zat ban Gre -
mio, az olasz víg já té kok Pan ta lo né ja. Nem vé let -
len, hogy Jan csi ezek után Fran cis kát va ló sá gos ör -
dög nek lát ja. És a ka pi tány ról is már csak úgy be -
szél, mint aki „most köt te ti össze ma gát az ör dög -
gel”. El me sé li Doc tor Mar got- nak és fe le sé gé nek is 
Fran cis ká val megesett tör té ne tét. A Doc tor „Ge nie”-
nek ne ve zi a ka pi tányt, aki két óra alatt ké pes volt 
egy es kü vôt össze hoz ni. A szol ga nem is me ri a „ge -
nie” szó je len té sét, mégis ki ké ri ma gá nak, hogy urát 
így ne vez zék (II. fv. 7. j.). A 8. je le net ben Kô he gyi 

28 Jé kely Zol tán ford.: Shakes peare. A mak ran cos hölgy. Deb re cen, 1982. 58. Ann gol nyelven így hang zik: „I will at tend her 
he re, / And woo her with so me spi rit when she co mes. / Say that she ra il; why then I’ll tell her pla in / She sings as sweetly 
as a nigh tin ga le: / Say that she frown, I’ll say she looks as cle ar 
    As mor ning ro ses newly wash’d with dew: / Say she be mu te and will not spe ak a word; / Then I’ll com mend her 
volubility, / And say she ut te reth pier cing elo qu en ce: / If she do bid me pack, I’ll gi ve her thanks, / As tho ugh she bid 
me stay by her a we ek: / If she deny to wed, I’ll cra ve the day / When I shall ask the banns and when be mar ried. / But 
he re she co mes; and now, Petruchio, spe ak. (II. 1. 164–176.)
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be szá mo ló ja sze rint Gaszner még Fran cis kán is túl -
tesz, „hi szen ez az Em ber ma ga az Ör dög” Az es -
kü vô re fur csa öl tö zet be jön, és az összees ke tés kor 
igen csak na gyo kat szent sé gel, hogy az egész nász -
nép cso dál ko zik raj ta. A 10. je le net ben pe dig Fran -
cis ká val együtt gyor san tá vo zik, pisz tolyt ra gad, és 
ar ra kény sze rí ti a töb bie ket, hogy nél kü lük mu las -
sa nak. Az egyik inst ruk ció sze rint Gaszner „pi stolt 
ra gad, Kô he gyi tar toz tas sa”. A be tol dás nem csak 
azt bi zo nyít ja, hogy nem tû ri a nász nép és fe le sé -
ge en ge det len sé gét, ha nem a pisz toly be vo ná sá val 
va ló ban fé lel met kelt és úgy tû nik, ilyen hely zet -
ben nem is sze gül het sen ki el le ne, „mert az agyát 
mind járt ke resz tül lö vöm”-fe nye ge tés va ló ban nem 
hang zik ked ve sen.  

Ha a Gar rick- fé le A mak ran cos hölgy pro duk ció 
az os tor csat tog ta tás sal va ló ban fé lel me tes Pet ru chiót 
for má zott, a pisz toly for ga tó ka pi tány szín pa di alak -
ja sem mu tat koz ha tott sze lí debb nek. Gaszner ma -
ga tar tá sa minded dig, akár csak an gol alak vál to za -
táé, már a szí nen va ló meg je le né sé tôl fog va minden -
faj ta il len dô ség, szo kás, vi sel ke dé si for ma, jám bor 
ha gyo mány mód sze res fel for ga tá sá nak bi zo nyul, 
baj ke ve rést és za vart okoz a szín pa don. Lá tat lan -
ban meg ké ri Fran cis ka ke zét, az es kü vôn il let le nül 
ron gyok ban je le nik meg, sa ját la ko dal má ról pe dig 
erô szak kal el von szol ja if jú ará ját, mindezek kel fon -
tos tár sa dal mi nor má kat rúg fel. Ma ga Gaszner kezd 
Fran cis ka vi sel ke dé sé hez ha son lóan ör dön gös sé 
vál toz ni. Shener György szö veg szin ten rá is ját szik 
er re az ör dög-F ran cis ka, ör dög- Gasz ner mo tí vum -
ra. Elég sok szor hang zik el mind ket tô jük rôl, hogy 
ör dö gi mód ra vi sel ked nek. Ez a mo tí vum az an gol 
szö veg ben is meg fi gyel he tô.  

A drá ma el sô je le ne tei ben Ka tát olyan nak is mer -
jük meg, mint egy ör dö göt.29 Mint ha Petruchio 
felada ta el sô sor ban ör dög ûzés len ne és nem em be -
ri ér zé keny ség re vissza ve zet he tô, pszi cho ló giai lag 
meg ma gya ráz ha tó asszony sze lí dí tés. A dur va sá got 
a kon ven cio ná lis nak mond ha tó szol ga ve ré sen kí -
vül az an gol szö veg ben is csak a Ka ta/Fran cis ka 
har cias sá ga kép vi se li. A ma gyar szö veg sze rint ô vi -
sel ke dik a var gá val, a tra ver mes ter rel is kiáll ha tat -
la nul, Jan csit leön ti, Gasz ner rel is erô sza kos ko dik. 
A ka pi tány vol ta kép pen okos esz kö zök kel sze lí dí -
ti ôt, amely in kább a mo dern vi sel ke dés ja ví tó te -
rá piák hoz ha son lít ha tó. Ha a sze lí dí tés esz kö ze ko -

mi ka i lag el na gyolt is, pszi cho ló giai lag meg ma gya -
ráz ha tó. (Ta lán a pisz tollyal va ló fe nye ge tô zés be -
tol dá sa nem annyi ra.)  

A II I. fel vo nás szín he lye Gaszner há za. Jan csi az 
ott hon ma radt Gás pár szol gá nak be szá mol ne héz 
út já ról, a meg bo lon dult uruk ról és bo lond fe le sé -
gé rôl. Az úton mégis Jan csit po foz zák, hogy az új 
fe le ség sze lí dül jön. Megér kez nek a ház urai, Fran -
cis ka azon ban evés nél kül fek szik le, mert Gasz -
ner nek nem tet szik a fel szol gá lás és a só ba fôtt sem. 
A kiön tött mos dó víz miatt pe dig Gás párt üt le ge li. 
A Fran cis ká nak szánt ré gi, ócs ka aján dé kru ha, a 
pisz toly elô rán tá sá nak és a Jan csi nak kiadott po fo -
nok nak ha tá sá ra di va tos ru há vá mi nô sül át. 
A megijedt Fran cis ka meg is kö szö ni a di vat ja múlt 
ru hát. A II I. fel vo nás be li Jan csi–Gaszner kö zös jele -
net a Shakes peare-szö veg tôl me rô ben el té rô be tol -
dás. A ka pi tány el ma gya ráz za itt, hogy fur csa visel -
ke dé se Fran cis ka ránc ba sze dé sét szol gál ja és ennek 
ér de ké ben a po fo kat nem kell rossz né ven venni. 
A be tol dás alig ha nem fö lös le ges. Az ed di gi szi tuá -
ciók ból el mon dás nél kül is ki de rült Gaszner cél ja. 
Ez a megol dás kö zön ség gel össze ka csin ga tó el já -
rás ként nyil ván a Gaszner erô sza kos sze re pét hi va -
tott eny hí te ni.  

A IV. fel vo nás 2. és 3. je le ne te a fen ti di vat ja -
múlt ru ha-té ma új szi tuá ció ban va ló megerô sí té se. 
A ke res ke dô- kí nál ta ang lus- mó di ka lap a legújabb 
di vat sze rint va ló, azon ban hiá ba is tet szik Fran cis -
ká nak, Gaszner sze rint úgy fest, mint egy le ve ses 
tál. A sza bó egy szép kön töst hoz Fran cis ka szá má -
ra, de mi vel Gasz ner nek ez sem tet szik, ki rak ják a 
sza bót a ház ból. Kô he gyi je le nik meg, aki vel 
Gaszner tit kon megoszt ja sze lí dí tô prak ti ká ját. Cso -
ko lá dét és sült kap pant tá lal nak. Fran cis ka tran csí -
roz za fel a kap pant, de a ven dég Gasz ner rel kö zö -
sen mind fel fal ja, és az if jú asszony is mét ét len ma -
rad, mi vel – az an gol szö veg ben nem lé te zô újabb 
be tol dás ként – a te hén húst, amit a kap pan után 
Jan csi szol ga hoz, Fran cis ka ki dob ja az ab la kon.  

A dél kö rül hold vi lá got lá tó Gasz ner nek sé tál ni 
tá mad ked ve. Fran cis ka már ne vet, felis me ri a já -
té kot és be leegye zik, hogy a nap hold, s a hold nap. 
Kô he gyi fel mé ri, hogy Fran cis ka szí vé nek el nye ré -
se, ér zé sei nek fel kel té se he lyett en nek il lú ziót lan 
pa ró diá ja, asszony sze lí dí tés fo lyik. Tes ti ér te lem -
ben Gaszner ka pi tány éhez te ti Fran cis kát, nem 

29Vö. az an gol szö veg kö vet ke zô meg ne ve zé sei vel: „de vil” (1. 1. 66.); „a fiend of hell” (1. 1. 88.); „a hil ding of a de vi lish 
spi rit” (2. 1. 26.); „the de vil’s dam’” (3. 2. 146.)
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hagy ja alud ni, fi zi ka i lag ki fá raszt ja. Az ido mí tás 
szó be li ré szé ben vi szont a kon ven ciók hoz va ló ké -
nyes ra gasz ko dást al kal maz za. Fran cis ka ap já nak 
egy if jú lánnyal va ló össze té vesz té se Gaszner újabb 
fe le ségp ró bá ló mû ve le té nek bi zo nyul. A Shakes -
peare-szö veg ha son ló szi tuá ció já val von ha tó pár -
hu zam ba a IV. fel vo nás 5. je le ne té ben: Petruchio 
és Ka ta Pa dua fe lé me net Vin cen ti ó val, Lu cen tio 
ap já val ta lál ko zik. Petruchio az idôs Vin cen ti ót szép 
hölgy nek szó lít ja, és Ka ta is rááll a já ték ra. A Shener 
György szö veg is ha son ló, sze re pössze cse ré lô szi -
tuá ciót te remt, csak a szín pa di hely zet aman nál sok -
kal me ré szebb, mi vel Fran cis ká nak sa ját ap ját kell 
if jú hölgy ként kö szön te nie. Nem cso da, hogy 
az apa ezt a kö vet kez te tést von ja le a ma gyar vál -
to zat ban: „Ezek bi zony egy mást meg bo lon dí tot ták” 
(IV. fv. 5. j.). Majd azon nyom ban hely re hoz zák a 
té ve dést, de ez is csak Gaszner asszony sze lí dí tô 
ügyes sé gét di csé ri. 

A hu mo ros pró bát kiál ló Fran cis ka kö szön ti 
test vé reit, fér jü ket, ap ját, és ör vend, hogy meg lá -
to gat ták. Az an gol szö veg sze rint Ka ta és Petruchio 
vissza men nek Pá duá ba. A She ner- szö veg, mint -
hogy ki hagy ja a Bi an ca- szá lat, az egy sze rûbb 
megol dást vá laszt ja: Gaszner me zei la ká ba gyûj ti 
össze az utol só je le ne tek re a víg já ték fôbb sze rep -
lôit. A vég sô pró ba kö vet ke zik, a 8. je le net: fér jek 
fo ga dá sa. A há rom szor is mét lô dô fe le ség-hí vó rí -
tus Fran ciska szó fo ga dó meg je le né sé vel te tô zô dik, 
és Gaszner ka pi tány nye ri meg a fo ga dást. A szín -
ház ban en nek a je le net nek fe szült ség fo ko zó ha tá -
sa van. Felis mer jük a gyô zel met, megelé ge dés sel 
nyug táz zuk a harc vé gét, és saj nál juk is egy ben, 
hogy vé get ért. Fran cis ka a drá ma vé gén vagy fé -
le lem bôl, vagy, mert felis me ri a já té kot, megér tô 
fe le ség gé vá lik, egy hosszú mo no lóg ban fog lal ja 
össze a fe le ség há zas sá gi kö te les sé geit. Fran cis ka 
szö ve ge nagy mér ték ben ha son lít Shakes peare szö -
ve gé hez, ha nem te kint het jük is a hû for dí tás min -
ta pél dá já nak. Lucen tio sza vai val ér vé get a Shakes -
peare-drá ma, amely Ka ta meg vál to zá sá nak cso dá -
ját kons ta tál ja. Shener György Doc tor Mar got sze -
rep lô je Fran cis ka pél da mu ta tó vi sel ke dé sé re és 
hosszabb be szé dé re csak így rea gál: „Itt már az én 
eszem pau zál”. 

Az utol só mon da tot a ma gyar át dol go zás Fran -
cis ka szá já ba ad ja: „De pau zál hat ked ves Doc tor 
Ur, mert igen szé pen rea sze dék ma go kot, tud ják 
meg az Urak, hogy ko ránt sem a’ fér jem ke mény -
sé ge va la sze li dit töm, ez en gem hoz zá va ló haj lan -
do sá gom mert mely pi lan tás ba meg lát tam az ol ta 

lán go ló sze re tet tel va gyok irán ta, és igy tsak sze li -
dé a’ sze re tet te ve.” A mon dat a kor szak kon ven -
cio ná lis szín pa di be zá rá sa ként is fel fog ha tó: egye -
dül a sze rel met tart ja a cso dá val egyen ér té kû megol -
dás nak és eb ben le li meg nyug ta tó ma gya rá za tát.  

A pisz toly for ga tó Gaszner ka pi tány, a XIX. szá -
zad el sô két év ti ze dé nek is mert víg já té ki alak ja 
meg ha tá ro zóan be fo lyá sol hat ta a kor kö zön sé gé -
nek el kép ze lé seit Shakes peare víg já ték írói te het sé -
gé rôl, amely a ré gi szín pa di pro duk ciók ban olyan 
mér ték ben tá vo lo dott Shakes peare-szö ve gé tôl, mint 
amennyi re ma gán vi sel te a több nyel vû át té te lek -
ben meg ra gad ha tó szö veg de for má ló dá sok, át dol -
go zá sok és átala kí tá sok kéz je gyét.  

A Shakes peare-szö veg és for dí tá sa-át dol go zá sa 
a Má so dik Gaszner vagy A meg sze lí dí tett vi szál ko dó 
kap cso la ta azon ban nem csak nyel vi té nyek re kor -
lá to zó dik. Mint hogy a for dí tás tör té ne ti alak zat, ko -
ron ként más képp gon dol koz tak a mû for dí tás el -
vei rôl, a két tra dí ció, az ere de ti nek te kin tett mû 
ere de ti tár sa dal mi-kul tu rá lis kör nye ze té nek és a 
be lô le ké szült for dí tás nak, a be fo ga dó iro da lom sa -
já tos kon tex tu sá nak kel lett egy más hoz il lesz ked -
nie. Prag ma ti kai, kul tu rá lis ér te lem ben is ide gen 
nyel vet, be széd mó dot kel lett a for dí tó nak meg ho -
no sí ta nia a cél nyel ven a be fo ga dó kul tú ra kom mu -
ni ká ciós stra té giái sze rint. Er re a for dí tás ra is csak 
úgy tu dunk he lye sen te kin te ni, amint ez a for dí tás 
is a ma gyar (szín há zi) iro da lom ban a töb bi for dí -
tás sal egye tem ben ek ko ri ban kiala kult és rög zült. 
A for dí tó nak min den ko ron azt is szem elôtt kell 
tar ta nia, mit haj lan dó, mit ké pes a be fo ga dó for dí -
tás ként el fo gad ni. A for dí tás ról va ló el mé le ti gon -
dol ko dás és gya kor la ti ki vi te le zés vál to zá sa nem jár 
együtt a for dí tá sok „mi nô sé gi” vál to zá sá val, még ha 
az egyes for dí tá sok szín vo na la ter mé sze te sen jócs -
kán el is tér egy más tól, asze rint, hogy ki mi lyen le -
le mé nye sen él a ko rá ban ren del ke zé sé re ál ló esz -
kö zök kel. Az esz kö zök kö zött azon ban nincs mi -
nô sé gi kü lönb ség. Min den kor ban le het sé ges volt 
he lyes for dí tá so kat ké szí te ni, csak a he lyes ség kri -
té riu mai vál toz tak. A pró zá ban for dí tott Ka zin czy 
Ham let je és Shener György II Gasz ner je nem pil la -
nat nyi el me za var, eset leg íz lésfi cam kö vet kez mé -
nye, ha nem a ma guk ko rá ban a szín há zi és iro dal -
mi élet min den na pi szük ség le tét szol gál ták ki. 
A for dí tók az ol va só nak for dí tot tak, a szín pa di mû -
vek szer zôi pe dig konk rét szín pa dok nak, a kö zön -
ség nek dol goz tak, és a kö te le zô for dí tói sza bad ság 
mér té ke ez eset ben is a szín há zi-kul tu rá lis köz -
megegye zés volt.
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