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Verne Japánban
A 80 nap alatt a Föld körül japán adaptációja1

„Ti, nyugatiak, úgy gondoljátok, hogy ti vagytok a civilizáció középpontja, de 
számunkra csak egy állomás vagytok világkörüli utunkon. Úgy tekintünk rátok, 
mint egy megfelelő színpadra a kis dalaink és táncaink számára. És ti, japán 
kultúr-értelmiségiek, úgy gondoljátok, hogy lenézhettek minket [színészeket], 
de nézzétek azokat a nyugatiakat, akik tátott szájjal bámulnak minket.”2

Jules Verne 1873-ban írta máig is egyik legnépszerűbb kalandregényét, a 80 nap 
alatt a föld körült. Az ismert regény főhőse Phileas Fogg angol úriember, aki foga-
dásból 80 nap leforgása alatt kerüli meg a Földet francia inasával, Passepartout-
val. Útjuk során számtalan kalandot élnek át, köztük megmentik az indiai Auda 
hercegnőt, aki majdnem egy rituális gyilkosság áldozata lett. Természetesen 
a romantikus nagyregények narrációs szokásrendjét követve ebből a történet-
ből sem hiányozhat a szerelmi szál, s a mű végére, mely Phileas Fogg fogadási 
győzelmével zárul, Auda hercegnővel is kitűzik esküvőjük napját. 

Verne regényében egyértelműen megmutatkoznak az európai kolonializ-
mus jegyei.3 Fogg, az angol úriember, aki a „civilizált világ” középpontjában, 
Londonban él, teljes mértékben elutasítja annak lehetőségét, hogy bármit is 
tanuljon más népektől útja során. A francia író olyan univerzumot fest le, 
ahol az ismert és ismeretlen közötti határ állandóan változik. Regénye fino-
man mutat rá a rasszizmusra és az etnocentrikus előítéltekre is, melyek ekkor 
megfelelő igazolást adtak a nagyhatalmaknak a gyarmati terjeszkedésre és 
a gyarmati területek kizsákmányolására.

1 E tanulmány „Az Idegen vonzásában – Sadayakko és Sumako színészi (ön)definíciója a nyu-
gati és a japán színházművészetben” című OTDK dolgozatom vonatkozó részének átdolgozott 
változata. 

2 Kano Ayako, Acting Like a Woman in Modern Japan, New York, Palgrave, 2001, 100–101.
3 Kano, i.m., 97.
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Annak ellenére, hogy Verne rengeteg geopolitikai eseményről és szituáció-
ról tájékoztatta a korabeli olvasókat művében, a változásokról, amelyek Japánt 
érték, nem tesz említést. Sőt, az 1872-es Japánt egy ősi, változatlan és rejtélyes 
helynek tűnteti fel, holott az 1868-as Meiji-restaurációt követően jelentős or-
szágnyitási program vette kezdetét, s egyre nagyobb mértékben áramlott be 
a nyugati kultúra az országba. Leírásában egyedül Jokohama kikötőrészét nevezi 
„ízig-vérig európai” környezetnek, de Japán belseje felé haladva a táj egy – ekkor 
Franciaországban nagyon népszerű – japán fametszet leírására emlékeztet:

Jokohamának ezt a bennszülött városrészét Bentennek hívják, egy tengeris-
tennőről, akit a szomszéd szigetek lakói imádnak. Csodás fenyő- és cédrusal-
lék sorakoznak itt; különös szerkezetű szent kapuk, bambusz- és nádbozótok 
közt szunnyadó hidak, százados cédrusfák roppant és mélabús lombkoronája 
alatt megbúvó templomok és bronzkolostorok, melyek homályán buddhista 
papok és Konfucius vallásának hívei tengetik életüket, utcák vonulnak vé-
geláthatatlanul, rózsás képű, vörös arcú gyerekek falkáitól népesen, mintha 
japán falvédőkről lépett volna le valamennyi pöttöm emberpalánta; ott 
játszadoztak kurta lábú uszkárok és zsemleszínű, csonka farkú, lusta és 
hízelgő macskák között.4

A történet népszerűségét igazolja, hogy a regényt megjelenése óta számtalan 
alkalommal feldolgozták. Már 1919-ben készült egy némafilm, amely a regény 
egyfajta paródiája volt. 1956-ban David Niven rendezése elnyerte a legjobb 
filmnek járó Oscar-díjat. 1976-ban látott napvilágot a japánok egész estés rajz-
filmje, a Csizmás Kandúr a világ körül. Ezt követte a 80 nap alatt a Föld körül 
Willy Foggal című rajzfilmsorozat, majd 1989-től láthatta a közönség a Pierce 
Brosnan főszereplésével bemutatott három részes minisorozatot, melynek forga-
tókönyvében nehezítették az utat, illetve számos korabeli sztárt is megemlítettek, 
akik az eredeti regényből hiányoznak. Továbbá, a mű színházi feldolgozásai 
között szerepel a The Mercury Theatre on the Air rádiójátéka, melyben Orson 
Welles alakította Fogg szerepét. 1946-ban elkészült a színpadi adaptáció mu-
sical változata Cole Porter zenéjével és szövegével, szintén Orson Welles-szel 
a főszerepben. Kevésbé ismert, ám annál figyelemreméltóbb Kawakami Otojirō 
és társulata japán adaptációja, melyet 1910-ben állítottak színpadra.

Az új iskola (shinpa 新派5) egyik alapítója, Kawakami Otojirō (川上音
二郎1864–1911) a XIX. század végi Japán ünnepelt színésze volt, s egyben 
4 Jules Verne, 80 nap alatt a Föld körül, Bp., Szó-Kép Kiadó KFT – BUK KFT, 1993, 162–163.
5 A shinpa (új iskola) a XIX–XX. század fordulóján kialakult modern kabuki, mely reformokat akart 

hozni a hagyományos kabuki színjátszásba. Az új irány azonban nem tért el lényegesen a régitől, 
és ezért hamar el is tűnt. 
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olyan „színházcsináló”, aki rendezőként mind a darabválasztás, mind a szín-
revitel során a hagyományos kabuki színház reformjára törekedett. Amikor 
1899-ben társulatával amerikai turnéra indult, lehetősége nyílt megismerni 
a nem-japán színházi kultúrákat, és megtapasztalni a hagyományos, később 
pedig a megreformált japán színjátszás külföldi fogadtatását.

A Kawakami-társulat és Sadayakko (貞奴 1871–1946) – Otojirō felesége – 
1899. április 30-án érkezett San Franciscóba. Eleinte csak az itt élő japánoknak 
mutattak be kabuki-előadásokat, majd később az amerikaiak is bepillantást 
nyerhettek munkájukba. E közönség azonban nehezen viselte el a gyakran 
három-négyórás, számukra „művi” (és „érthetetlen”) kabuki-előadások at-
moszféráját.6 Ennek okán a népszerűség és a bevétel vágyától motivált társulat 
az előadások időtartamát lényegesen lerövidítette, és további látványelemeket 
épített be a nézők szórakoztatására. Otojirō emellett kedvenc kabuki darab-
jainak leghíresebb jeleneteiből állította össze az új repertoárt.7 

A tradicionális japán formanyelv két tényező révén kezdett párbeszédet 
a Nyugattal. Az eurocentrikus nézői tekintet egyrészről sajátjának érezhet-
te a japán előadás erős vizuális hatásmechanizmusait, másrészről a rövidebb 
előadásidő és a feszesebb ritmus elhitette a nézőkkel, hogy a nyugati drama-
turgiának megfelelő drámai struktúrát látnak. Ez a párbeszéd aratott egyértelmű 
sikert 1900. június 29. és november 3. között a párizsi világkiállításon, ahol 
a századforduló európai közönségének először nyílt lehetősége rácsodálkozni 
az idegen kultúrákat modelláló teátrális aktivitások elemeire, s amely „világ-
színházi fesztiválként” eddig soha nem látott professzionalizmussal irányította 
a figyelmet az Idegen meglepetésszerűségére.

A sikerek nagyban köszönhetőek Sadayakkónak,8 aki egy véletlen folytán 
vált a társulat sztárjává. Már amerikai útjuk során rákényszerült arra, hogy 
– a japán törvények tiltását figyelmen kívül hagyva – kisebb szerepeket és 
táncokat ő maga is bemutasson. Csaknem valamennyi színpadra lépésével nor-
mákat sértett meg, határokat lépett át. Ráadásul sohasem csak egy régi törvénnyel 

6 Vö. Sadayakko szavaival: „Legkeserűbb élményeink Amerikában voltak. Tájékozatlanok vol-
tunk a menedzselés terén, és nem tudtuk, milyen jellegű darabok felelnének meg az amerikai 
ízlésnek. […] Ostobák voltunk, mikor egy olyan klasszikus darabbal léptünk fel az amerikai 
közönség előtt, mint a Kunohe. Ezt senki nem értheti, ha nincsenek ismeretei a mi japán tör-
ténelmünkről.” Noguchi Yone, „Sada Yacco”, Dramatic Mirror, 1906. február 17.

7  Lesley Downer, Madame Sadayakko, Polmont, Review, 2003, 102–105.
8  Sadayakkoról bővebben: Doma Petra, „Sadayakko és hatása Európában”. Takó Ferenc (szerk.): 

„Közel, s Távol” – Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból 
2009–2010., Bp., Eötvös Collegium, 2011, 154–166.
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ment szembe, amely tiltotta a nők színpadon való megjelenését, de a japán nő 
tradicionális (vagyis a férj függelékeként létező, a családnak és az anyaságnak 
élő asszony) képével is. Mivel azonban akkor és olyan területeken viselkedett 
eretnekként, ahol és amikor már nem volt eretneküldözés – ahelyett, hogy le-
tartóztatták volna, sztárrá vált.

A társulat 1901 és 1902 közötti európai körútja után azzal a szándékkal tért 
vissza Japánba, hogy megismerteti saját hazáját is az európai színjátszással 
és drámákkal. Eleinte Shakespeare különböző drámáit mutatták be,9 majd 
Otojirōnak teljesült az álma, s 1910-ben megnyitotta a Császári Színházat (帝
国劇場), amelyben a térkoncepció kialakítása – Otojirō „reformjait” követve 
– már egy XIX. századi európai színház kukucskálószínpadát vette mintául.

Az országnyitást követő időszakot és a Japánban zajló interkulturális 
cserének ezt a Kawakamira jellemző módját modellálja a Császári Színház 
nyitó darabja, A világ körül (世界一周), mely Jules Verne 80 nap alatt a Föld 
körül című regényének cselekményéről mintázva, ám „saját” (keleti) szem-
szögből mutatta be a társulat amerikai és európai kalandjait. Az 1800-as évek 
végén Verne művei Japánba is eljutottak, s a műveket övező népszerűségnek 
köszönhetően már ekkor számos adaptáció látott napvilágot. A 80 nap alatt 
a Föld körül japán színpadi változatát, mely a Verne regény fordításán ala-
pult, Fujisawa Asajirō készítette 1897-ben.10 Otojirō már ebben az évben be-
mutatta a darabot akkori színházában, a Kawakami-zában,11 majd két évvel 
később San Franciscóban is láthatta a közönség.12 1910-re a társulat azonban 
már sokat változtatott a történeten, teljesen átformálták egy japán változattá. 
A címben 80 nap helyett 70 szerepelt, jelezve részben a közlekedés fejlődését 
1872 és 1910 között, főként azonban fricskaként hangsúlyozva, hogy a japá-
nok „lepipálják” az európaiakat. Az eredeti regénnyel ellentétben nem Phileas 
Fogg és Passepartout, hanem Fukuhara Takeo és Hatsuta Jōji indul útnak, 
hogy immár 70 nap alatt érjen Oszakából Oszakába. Útjuk főbb állomásai: 
San Francisco, London, egy indiai templom, Hong Kong, és Kobe. Az előadás 
nyitójelenetében megkötött fogadás kijelöli az egész cselekmény témáját, vagyis 
Fukuharát az motiválja, hogy utazásával bebizonyítsa, ő egy igazi gentleman 
9 Ld. bővebben: Toyoda Minoru, Shakespeare in Japan. An Historical Survey, Tokyo, Iwanami, 

1940.
10 Joseph L. Anderson, Enter a Samurai. Kawakami Otojiro and Japanese Theatre in the West, 

Tucson, Wheatmark, 2011, 546.
11 A Kawakami-za Otojirō első saját színháza volt, melyet 1896-ban nyitottak meg és két évig állt 

fenn.
12 Anderson, i.m., 32, 87.
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(shinshi 紳士), egy modern szamuráj. Verne hőse, Phileas Fogg az út derekán 
Jokohamában egy japán előadást tekintett meg, a Tingu isten személyes 
oltalmát élvező hosszú orrú orrondiak produkcióját. Ez a motívum szin-
tén visszatért a színpadi adaptációban, rögtön a darab elején, mikor Jōji 
gazdája klubjában bemutat egy táncot hosszú orrú Tengu maszkban. Így 
ez a momentum, mely az eredeti verzióban Japán egzotikus és különös 
voltát hivatott bemutatni, az előadásban egyszerű társasági eseménnyé ala-
kult. Ugyanez figyelhető meg a brit főváros esetében is. Verne regényében 
a kiindulási pont és a végcél – London – magát a „civilizációt” jelképezte. 
Ezzel szemben Otojirō átiratában az út felén a szereplők Londonba mint út-
juk egyszerű állomására érkeznek. Itt ők is egy színi előadást látnak, mely 
azonban továbbra is japán produkció, sőt egy olyan japán produkció, mellyel 
korábban óriási sikereket értek el Európában: Londonra ez esetben tehát úgy 
kell tekintenünk, mint a Musume Dōjōji című kabuki-darab előadásához13 
megfelelő színpadra. Az tehát, hogy a 80 nap alatt a Föld körülben Verne által 
leírt (se nem kabuki, se nem shinpa, hanem) akrobatikus produkció kulturális 
pozíciójának koordinátáit egy tradicionális színjátéktípus autentikus, de lon-
doni színrevitele mozdítja el, „megfordítja” az eurocentrikus és kolonizációs 
szemléletet: egy Japán-központú világ jelenik meg, ami egyértelműen utal 
az ország nagyhatalomként és gyarmatosítóként való fellépésére. A japán–kínai 
(1894–1895) és a japán–orosz (1904–1905) háborút követően a kelet-ázsiai or-
szág ugyanis egyértelműen potenciális nagyhatalommá vált, s 1909-ben Korea 
bekebelezésével gyarmatosító országként jelent meg a térségben.

Az eurocentrikus szemlélet „kifordításához” hasonlóan legalább ennyire 
jelentős változtatás, hogy a japán verzióból hiányzik a főhős és az indiai her-
cegnő romantikus kapcsolata. Mivel az ez esetben megmentett hölgy japán 
(Auta), akit gyermekkorában elraboltak szüleitől, egyértelművé válik, hogy 
megmentő és megmentett kapcsolata egy életen át csupán a hálára (on 恩) és 
a (megmentő iránti) kötelességre (giri義理) épülhet.14 Fukuhara úgy gondol-
kodik, hogy egy japán úriemberhez nem méltó, ha ölbe tett kézzel végignéz 
egy ilyen barbár cselekedetet.

Fukuhara  Nem érdekel, hogy helyi tradíció-e vagy sem: mi, japán fér-
fiak, nem nézhetünk tétlenül egy olyan veszedelmes szokást, 
amely ellenkezik az ég törvényeivel. Jōji, nem találhatnánk 
módot rá, hogy valahogyan megmentsük ezt a nőt?

13 Ld. bővebben: Kano, i.m., 95–104.
14 Kano, i.m., 101.
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Jōji  Dehogyisnem! Kötelességünk megmenteni. Élve elégetni egy em-
beri lényt – ki hallott már ilyen barbár cselekedetről? Ki van zárva, 
hogy nélküle menjünk el. (IV/1. 15)

Később ráadásul még az is napvilágra kerül, hogy Fukuhara édesapja régen 
megmentette Auta édesapját, így a lány ezért is egy életre szóló hálával tar-
tozik a férfinak. 

Auta  Egyáltalán nem érdekel, mi lesz velem, de ha arra gondolok, mit 
érez most az úr… nem tudom hogyan vigasztaljam meg.

Oshimo  Hát igen. Mivel az úr agglegény, nincs, aki a komoly bajban vigaszt 
nyújthat neki.

Auta  Azon gondolkozom, hogy akár egy hozzám hasonló teremtés is 
képes volna megvigasztalni, ha mellette áll és meghallgatja.

Oshimo  Már azzal  mennyire felvidítanád, ha ezt akár csak rövid időre is 
megtennéd.

Auta  Nem, én egész életemben mellette szeretnék lenni. Még akkor 
sem tudom meghálálni neki amit tett, ha egész életemben mellette 
maradok. (V/3.16)

Igen jellegzetes a szereposztásban eszközölt csavar is. Sadayakko két szere-
pet vitt színre: ő játszotta Fukuhara Takeót, valamint ő alakította a Musume 
Dōjōji táncosnőjét is. Vagyis a Császári Színház nyitó előadásában nemcsak 
onnagatákat (女形) nem alkalmaztak,17 hanem még a férfi főszerepet is 
nőre osztották, rámutatva ezzel mind a színház, mind az előadás paradigma-
váltó státuszára. Mivel ekkor már nem számított újításnak, hogy nő szerepel 
a színpadon, Otojirō ironikus fricskát alkalmaz: egyrészről a megszokottól 
eltérő szemszögből hozza játékba az onnagata hagyományt, másrészről arra 
irányítja a figyelmet, hogy egy gésából lett színésznő miként viszi színre egy 
hímnemű dramatikus alak férfiasságát és egy nőnemű dramatikus alak nőies-
ségét. Sadayakko visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy férfiként magasítottak 
alakján, és sok problémát okozott neki a nyugati férfiruha viselése, illetve 
hangjának elmélyítése, mely ezáltal túl halkká vált, s nehezen lehetett érteni 

15 Kano, i.m., 101.
16 Kano, i.m., 101.
17 Női szerepeket játszó férfi színész. A kabukit játszó nők prostituálódása miatt 1629-ben 

a sógunátus betiltotta az onna-kabukit (女歌舞伎, női-kabuki). Ekkor került előtérbe 
a wakashu-kabuki (若衆歌舞伎, fiatal fiúk által játszott kabuki), de a homoszexualitás 
megnövekedése miatt ezt is betiltották 1652-ben. Ettől fogva csak felnőtt férfiak szerepelhettek 
az előadásokban, így alakult ki a yarō-kabuki (野郎歌舞伎, „felnőttférfi-kabuki”).
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a hátsó so rokban.18 Otojirō rendezése tehát a színpadi alak azonosításának 
azt a mimetikus módját mutatja fel, amely a szociokulturális sztereotípiák 
felismerésén alapul. Ugyanakkor a történetben (az erős politikai töltet mellett) 
megjelentek romantikus, ám nem szerelmi képek, és helyet kaptak a hagyo-
mányos japán értékek és az újításra való törekvés is.

A világ körül tökéletesen modellálja a keleti és nyugati világ erre az időszakra 
jellemző ambivalens viszonyát. Egyrészről viszontlátjuk azt a sajátosan japán 
adaptációs technikát, amely átveszi más kultúrák bizonyos elemeit, s mérceként 
tekintve rájuk, rendkívül gyorsan „japanizálja” azokat. Ily módon az Európában 
immár megkerülhetetlenné váló realista játékparadigma mintát adott a japán 
színjátszásnak, s ezen az előadáson is a dramatikus figura nemének megfelelően 
osztották ki a szerepeket. Ám nem véletlen, hogy ez alól épp a főszereplő volt 
kivétel, hiszen ez a folyamatosan tabukat döntögető (az európai romantikából 
jól ismert) bulvárnaturalista rendezői mechanizmus szorosan összefügg azzal 
a sztárcsinálással, amely a siker receptjei alapján használta fel Sadayakko vir-
tuozitását és karizmáját. Másrészről a külföldön tapasztalt impulzusok a Saját 
érvényre juttatásának is inspirációt adtak, így születhetett meg a Verne-regény 
egyértelműen japán nézőpontú, vagyis a japán kultúra egyenrangúságát (fel-
sőbbrendűségét?) érzékeltető adaptációja is. Végső soron tehát az amerikai 
és európai turné lehetőséget adott a nyugati kultúra kritikájára, s ezzel együtt 
a japán kultúra fetisizálására.

18 Kano, i.m., 102.
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